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Este trabalho marca o fim de um ciclo iniciado em 2012, com a conferência “Gestão 

Documental na Administração Pública” a que se seguiu em 2013 a “Reutilização da Informação 

no Sector Publico”, em 2014 a “Gestão Documental e Governança da Informação – O Debate 

necessário” e em 2015 a “Certificação Digital: será que é para valer?”. 

Sendo a APDSI uma associação de reconhecida visibilidade na promoção e desenvolvimento da 

informação junto da sociedade civil, tanto ao nível dos utilizadores como dos fornecedores, 

entendeu-se que um grupo de trabalho sobre Informação Documental poderia ter um papel 

muito útil na divulgação desta disciplina, para esclarecer sobre as boas práticas e as normas 

recomendadas, de modo a potencializar os investimentos que venham a ser realizados.  

Uma visão integrada do ciclo de vida das evidências, resultantes das actividades das 

organizações públicas ou privadas, tanto valoriza as preocupações com a gestão por processos 

de negócio como o valor probatório dos documentos ou a necessidade de uma efectiva 

preservação digital - requisitos chave para entendimento desta problemática.  

Com a desmaterialização e os novos ambientes digitais constata-se a urgência de legislação 

adequada, para consolidar os mecanismos de certificação digital e a obrigatoriedade do registo 

das evidências. Numa sociedade democrática a transparência é um dos principais pilares pelo 

que não podemos perder a memória das evidências. 

Conforme disse o Professor João Lobo Antunes, recentemente desaparecido, “As pessoas sem 

memória são navegadores sem bússola”. 

A recente publicação da norma ISO 15489:2016 veio formalizar alguns destes desafios o que 

nos levou a juntar ao estudo aqui apresentado um anexo que constitui o nosso contributo para 

a sua rápida divulgação na língua portuguesa, cuja leitura recomendamos. 

Mas será que a gestão documental é afinal uma utopia conceptual sem 

valor estratégico e apenas de carácter supletivo? 

Qual é a percepção e entendimento dos intervenientes na gestão 

documental? 

Para encontrar respostas a estas questões elaboramos o estudo que aqui apresentamos, que 

decorre da auscultação de uma população significativa de organizações e pode deixar pistas 
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sobre o que pensam os intervenientes. A sua divulgação pública foi realizada na conferência 

“Gestão Documental: Utopia e Realidade” que decorreu no dia 8 de Novembro de 2016 no 

Auditório da Torre do Tombo, em Lisboa. 

O painel final desta conferência destinou-se precisamente a ouvir entidades reguladoras da 

administração pública e instituições com experiência prática a quem confiamos a interpretação 

das nossas conclusões. Para moderar este painel convidamos o jornalista Micael Pereira cuja 

experiência profissional o faz valorizar todos os dias a importância da existência de memórias. 

Um resumo das opiniões expressas, será disponibilizado juntamente com este documento, 

para servir como reflexão e avaliação do mesmo. 

Agradecemos por isso a participação dos membros do painel e de todos os que responderam 

ao inquérito e às entrevistas, pela sua importante contribuição. 

Desejamos salientar o apoio que recebemos da Direcção da APDSI, o empenho do Dr. Luís 

Vidigal e a dedicação de todos que connosco colaboraram.  

Finalmente agradecer a disponibilidade da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da 

Modernização Administrativa como oradora principal da conferência. Acreditamos que a 

gestão documental pode ajudar no desafio que se coloca a todas as organizações, sejam 

públicas ou privadas, na modernização dos processos tendo em vista simplificar a vida das 

empresas e dos cidadãos. 

 

O Grupo de Trabalho de Informação Documental (GID) 
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AP - Administração Pública 

APDSI - Associação para a Promoção e desenvolvimento da Sociedade de Informação 

ASIA - Avaliação Suprainstitucional da Informação Arquivística 

BPM - Business Process Management 

CD - Compact disk 

CV - Curriculum vitae 

DGLAB – Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

DIRKS - Designing and Implementing Recordkeeping Systems 

DLM Fórum - Document Lifecycle Management Fórum 

ERP - Enterprise Resource Planning 

GD - Gestão Documental 

ISO - International Organization for Standardization 

ISO/DIS - International Organization for Standardization/Draft of International Standard 

ISO/IEC - International Organization for Standardization/International Electrotechnical 

Commission 

ISO/TR - International Organization for Standardization/Technical Report 

NP - Norma portuguesa 

MEF - Macroestrutura Funcional 

MIP - Meta informação para a interoperabilidade 

MOREQ - Model requirements for the management of electronic records 

OAIS - Open Archival Information System 

SGD - Sistema de Gestão Documental 
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Enquadramento inicial 

A informação é a base de todos os processos de decisão das organizações, no entanto é 

simultaneamente o seu activo mais valioso e aquele que é tratado de forma mais descuidada. 

Na maioria dos casos a sua importância só é reconhecida quando a organização enfrenta 

problemas levantados pela ausência de controlo da produção, tramitação e organização dos 

documentos, ou seja, quando existem dificuldades no acesso permanente a essa mesma 

informação.  

Quase todas as organizações passaram nalgum momento pela experiência de ter que 

“vasculhar” as suas caves, sótãos ou arrecadações à procura daquele documento que pode 

fazer toda a diferença num processo legal, de auditoria ou decisão. No entanto muitas vezes as 

medidas tomadas para evitar essas situações não produzem os resultados desejados. 

A adopção de práticas desajustadas pode acarretar diversos riscos1 e custos acrescidos para as 

organizações: 

1) Centralização das intervenções nos documentos, ignorando os processos em que se 

enquadram 

A organização e classificação de documentos devem ser sempre efectuadas de acordo com o 

princípio da proveniência. Para podermos estruturar a informação temos que compreender o 

contexto em que foi produzida e isso implica enquadrá-la nas respectivas actividades e 

processos de negócio. 

2) Utilização de sistemas de gestão de correspondência em vez de sistemas de gestão de 

documentos e processos 

Muitos dos sistemas adquiridos pelas organizações não possuem os requisitos preconizados 

pela ISO 15489 e MOREQ 2010, sendo apenas sistemas de gestão de correspondência com 

componente de workflow, o que deixa de lado funcionalidades nucleares relevantes para uma 

correcta gestão dos processos de negócio. 

  

                                                           
1 ANTÓNIO, Rafael. Análise de Risco da Desmaterialização em Arquivos. In 12º Encontro Nacional de 
Arquivos Municipais, 2016, Castelo Branco. 
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3) Ausência de interoperabilidade com os restantes sistemas 

Os diversos sistemas instalados na organização não são desenvolvidos com base em normas e 

requisitos de interoperabilidade, para que seja possível trocar informação entre o sistema de 

gestão documental, o ERP, a plataforma de BPM e outras ferramentas que possam ser 

utilizadas na organização. 

4) Ausência de mecanismos de certificação fiáveis a longo prazo 

A autenticidade e fidedignidade dos documentos nado-digitais podem ser garantidas através 

da utilização de certificados digitais, no entanto a sua manutenção ao longo do tempo ainda 

não tem uma solução fiável e definitiva. 

5) Falta de uniformização nas formas de descrição de documentos 

A descrição de documentos efectuada nas ferramentas de gestão de correspondência e gestão 

documental é diferente da descrição conforme a ISAD(G) que é utilizada no final do ciclo de 

vida do documento, o que dificulta o tratamento documental. 

6) Ausência de políticas de preservação digital 

A tendência de desmaterialização de documentos e processos, embora tenha muitas 

vantagens pode converter-se num problema grave a médio/longo prazo por não existirem 

nessas organizações políticas de preservação digital que garantam o acesso à informação de 

forma permanente. 
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Boas práticas 

A boa gestão documental de uma organização passa pela aplicação de boas práticas a diversos 

níveis: revisão de procedimentos, implementação de ferramentas tecnológicas de apoio e 

políticas de preservação digital e capacitação de recursos humanos. 

De seguida apresenta-se uma síntese dos principais pontos a considerar na implementação de 

um sistema ou procedimentos de gestão documental numa organização. 

Normas e referências 

Há diversos instrumentos disponíveis que visam a normalização e que são essenciais para 

orientar os profissionais e organizações envolvidas em projectos de gestão documental. 

Elencam-se de seguida alguns dos principais2: 

Normas ISO 

 ISO 14721:2012 - Space data and information transfer systems -- Open archival 

information system (OAIS) -- Reference model 

Define o modelo de referência para um sistema de informação de arquivo seguindo normas 

abertas -- O modelo OAIS considera como arquivo uma organização, que pode ser parte de 

uma organização maior, composta por pessoas e sistemas que aceitam a responsabilidade de 

preservar as informações e disponibilizá-lo para uma determinada comunidade -- Tais 

responsabilidades, definidas nesta Norma, são distintivas do conceito usual de "arquivo". 

 ISO 15489-1:2016 - Information and documentation -- Records management -- Part 1: 

Concepts and principles 

Define os princípios que procuram assegurar que os documentos produzidos, capturados e 

geridos num sistema de gestão documental, são os adequados e possuem as características 

necessárias para constituírem evidência do que representam. 

  

                                                           
2 Para consulta da lista completa de normas e referências, Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Grupo de trabalho de Informação Documental – A 
gestão documental na governança da informação. Lisboa: APDSI, 2014. 354 p. Disponível no site da 
APDSI em: 
http://www.apdsi.pt/uploads/news/id844/Gest%C3%A3o%20Documental%202014_20141111.pdf 
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 ISO 16175-1:2010 - Information and documentation -- Principles and functional 

requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and 

statement of principles 

Princípios fundamentais para a gestão da informação digital ligada às áreas administrativas das 

organizações. Estabelece as boas práticas, princípios orientadores, indicações sobre a 

implementação e enumera riscos e constrangimentos tendo em vista permitir uma melhor 

gestão documental nas organizações. 

 ISO 16175-2:2011 - Information and documentation -- Principles and functional 

requirements for records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and 

functional requirements for digital records management systems 

Aplicada a produtos denominados genericamente por sistemas de gestão documental para 

que todos os objectos digitais que sejam criados por correio electrónico, processamento de 

texto, folha de cálculo ou aplicações de imagem (como documentos de texto e imagens 

estáticas ou em movimento) identificadas como sendo de valor do negócio, sejam geridos por 

critérios que satisfaçam os requisitos funcionais estabelecidos -- Não são incluídas as questões 

relativas à preservação de longo prazo. 

 ISO 16363:2012 - Space data and information transfer systems -- Audit and 

certification of trustworthy digital repositories 

O principal objectivo deste documento é definir as práticas recomendadas para fundamentar o 

processo de auditoria e certificação necessário para avaliar a confiabilidade dos repositórios 

digitais. 

 ISO/DIS 16919 - Space data and information transfer systems -- Requirements for 

bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories 

Contém especificações vinculativas e verificáveis que devem ser cumpridas pelas organizações 

que realizam auditorias segundo a ISO 16363 para avaliar a confiabilidade dos repositórios 

digitais com vista a obtenção da certificação apropriada. 

 ISO 23081-1:2006 - Information and documentation -- Records management processes 

-- Metadata for records -- Part 1: Principles 

Estabelece um quadro para a criação, administração e uso de metainformação para a gestão 

de documentos de arquivo, a que se reporta a ISO 15489, explicando os princípios pelos quais 
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se deve reger -- Refere qual a metainformação necessária para identificar, autenticar e 

contextualizar tanto os documentos como os agentes, processos e sistemas que os criam, 

assim como as políticas que os regem. 

 ISO 23081-2:2009 - Information and documentation -- Managing metadata for records 

-- Part 2: Conceptual and implementation issues 

Estabelece um modelo para a definição de elementos de metadados consistentes com os 

princípios e considerações de implementação descritas na norma ISO 23081-1: 2006, tendo em 

vista: permitir a descrição normalizada de documentos de arquivo e entidades contextuais; 

fornecer uma compreensão das formas de agregação para permitir a interoperabilidade entre 

os sistemas organizacionais; permitir a reutilização e normalização de metadados para uma 

gestão de longo prazo e entre aplicações. 

Normas Portuguesas 

 NP 4438-1:2005. Informação e Documentação -- Gestão de Documentos de Arquivo --

Parte 1: Princípios Directores. 

Fornece orientações relativas à gestão de documentos das entidades produtoras, públicas ou 

privadas, para utilizadores internos ou externos. Tem em vista assegurar que os documentos 

produzidos, integrados e geridos num sistema de arquivo, são os adequados e possuem as 

características necessárias para constituírem evidência do que representam. 

 NP 4438-2:2005. Informação e Documentação - Gestão de Documentos de Arquivo -- 

Parte 2: Recomendações de Aplicação. 

Constitui um guia de implementação da Norma NP 4438-1 para ser usado por técnicos de 

arquivo ou qualquer outro responsável pela gestão de documentos de arquivo nas 

organizações, propondo uma metodologia de apoio à implementação tendo em vista os 

processos e condições a considerar quando se pretenda aplicar a uma organização. 

Modelo de requisitos 

 MoReq2010 - Modular Requirements for Records Systems, Volume 1: Core Services & 

Plug-in Modules, Version 1.1 

Trata-se de um modelo único de requisitos para os sistemas de gestão de documentos de 

arquivo. 
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Normas Conselho Internacional de Arquivos 

 ISAD (G) - Norma geral internacional de descrição arquivística: adoptada pelo Comité 

de Normas de Descrição 

 ISAAR (CPF) - Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística para Pessoas 

Colectivas, Pessoas Singulares e Famílias 

 ISDIH - Norma Internacional de Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico  

 ISDF – Norma internacional para descrição de funções 

Orientações DGLAB 

 Manual para Gestão de Documentos 

Manual com princípios e práticas orientadoras para os principais processos de gestão de 

documentos. 

 Recomendações para a produção de planos de preservação digital 

Descrevem-se que procedimentos efectuar para analisar a situação organizacional no que 

respeita a produção de documentos electrónicos e assegurar internamente a sua preservação 

operacional. 

 MIP: Meta informação para a interoperabilidade 

Conjunto de elementos de meta informação a utilizar no contexto do governo electrónico para 

assegurar interoperabilidade semântica. 

 Macroestrutura Funcional (MEF), versão 2.0  

Instrumento de apoio à elaboração de planos de classificação para uma gestão integrada de 

documentos na Administração Pública. Apresenta uma estrutura hierárquica de classes, a 2 

níveis, com descrições e notas que facilitam a interpretação do conceito subjacente a cada 

instância. Inclui um índice remissivo (interface entre a linguagem natural e a linguagem 

controlada da MEF). 

 Orientações básicas para o desenvolvimento dos 3os níveis em planos de classificação 

conformes à Macroestrutura Funcional 

Documento metodológico para o desenvolvimento dos 3os níveis em planos de classificação 

conformes à MEF. 

 Lista consolidada 3ºs níveis em planos de classificação conformes à MEF 



 

18 

 

O Estado da Arte na Gestão Documental em Portugal 

Lista consolidada de 3ºs níveis harmonizados, propostos por distintas entidades. Visa apoiar o 

processo de construção de novos planos de classificação e sistematizar a informação 

produzida. 

 ASIA – Documento metodológico 

Documento metodológico de suporte ao desenvolvimento do projecto ASIA – Avaliação 

suprainstitucional da informação arquivística 

Análise de processos de negócio 

Antes do início de um projecto de Gestão Documental é importante conhecer de modo 

detalhado a realidade da organização. Deste modo, a primeira tarefa a empreender é a de 

levantamento das actividades e processos da organização, ou seja, desenvolver um trabalho 

sistemático que permita conhecer profundamente e, se possível, melhorar os processos que se 

realizam dentro da organização. 

Deve ser feito um levantamento exaustivo dos circuitos documentais de forma a desenhar um 

quadro da situação actual da organização e se poder proceder à sua análise. Em função desta 

informação é efectuado um estudo de todos os pontos passíveis de reformulação, 

uniformização e simplificação, o resultado será uma proposta de reengenharia de processos 

adaptada às necessidades da organização. Passada esta fase, os novos processos constarão de 

um manual de procedimentos e estarão prontos para serem desenhados e implementados no 

âmbito de um sistema de Gestão Documental. 

 

Figura 1 – Modelo de análise de processos de negócio 
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Análise de procedimentos arquivísticos 

Para além de analisar os processos de negócio é necessário avaliar e reformular os 

procedimentos arquivísticos implementados na organização. Nos casos das organizações da 

Administração Pública deve ser elaborado um Plano de Classificação de acordo com a 

Macroestrutura Funcional (MEF 2.0) e uma Tabela de Selecção conforme a Avaliação 

Suprainstitucional da Informação Arquivística (ASIA). Para as organizações do sector privado 

deve igualmente ser elaborado um Plano de Classificação de base funcional e uma Tabela de 

Selecção que defina os prazos de conservação documental e acções de destino associadas a 

cada processo de negócio. 

Formação de Recursos Humanos 

Qualquer projecto de gestão documental, mesmo que apoiado por ferramentas tecnológicas, 

assenta sobretudo nos recursos humanos da organização. Por essa razão, as componentes de 

formação e apoio à mudança devem sempre constar do planeamento. 

É muito importante garantir que desde o princípio do projecto as chefias e os utilizadores são 

envolvidos no projecto. Este envolvimento é geralmente conseguido através de 4 tipos de 

acções: 

 Apresentação sobre o projecto (benefícios globais e particulares); 

 Formação sobre o sistema; 

 Formação sobre os procedimentos; 

 Envolvimento nos testes de aceitação. 

Selecção de sistemas de informação 

A selecção dos Sistemas de Informação a implementar deve iniciar-se sempre por um 

levantamento das necessidades existentes para garantir o máximo de adequação dos sistemas 

aos processos da organização e às normas vigentes. 

Este levantamento deve abranger várias áreas: 

 Requisitos funcionais; 

 Requisitos legislativos; 

 Requisitos técnicos; 

 Requisitos de integração com outros sistemas; 

 Requisitos de interoperabilidade; 
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 Recursos humanos, financeiros, materiais e logísticos necessários. 

Para análise de requisitos do sistema de Gestão Documental deve ter-se como base o 

MoReq2010, um modelo de requisitos modular para os sistemas de gestão de documentos de 

arquivo. Segundo este modelo o sistema deve ser constituído pelos seguintes serviços: 

 Serviço de Utilizadores e Grupos; 

 Serviço de Perfis; 

 Serviço de Classificação; 

 Serviço de Registo de Documentos; 

 Serviço de Metadados; 

 Serviço de Selecção e Eliminação; 

 Serviço de Retenção; 

 Serviço de Pesquisa; 

 Serviço de Exportação. 

De forma a complementar o sistema de Gestão Documental, deverá também ser 

implementado um sistema de BPM onde serão configurados os circuitos documentais 

previamente definidos 

Devem ainda ser considerados outros requisitos base, nomeadamente: 

 Interoperabilidade; 

 Possibilidade de simulação de processos; 

 Possibilidade de alterações dinâmicas nos processos implementados; 

 Produção de indicadores de gestão (dashboard). 

Definição de Plano de Preservação Digital 

A implementação de sistemas de informação que desmaterializam/informatizam as evidências, 

implica que a organização defina uma estratégia para garantir a sua conservação nos prazos 

definidos (que nalguns casos, é definitiva – para sempre). 

Para esse efeito a organização deve elaborar um Plano de Preservação Digital onde é 

identificada a informação a preservar, bem como os métodos para garantir a sua integridade e 

usabilidade ao longo do tempo. 

A metodologia de elaboração é constituída pelas seguintes fases: 

 Garantia de comprometimento da gestão; 
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 Identificação/caracterização do universo de informação/ sistemas a preservar; 

 Avaliação da informação/sistemas; 

 Planeamento de estratégia de preservação; 

 Implementação dos procedimentos necessários. 

Avaliação e melhoria contínua 

No período pós-implementação de um projecto de Gestão Documental, um aspecto muito 

importante, mas por vezes descurado é o de garantir que é definido um processo de avaliação 

e melhoria contínua das várias componentes: sistema, recursos humanos, procedimentos, 

instrumentos arquivísticos. 

 

Figura 2 – Ciclo PDCA 

Ao nível dos processos de negócio devem ser definidos e monitorizados indicadores de gestão 

para que possam ser avaliados e reajustados sempre que necessário. 

O mesmo princípio deve aplicar-se aos procedimentos de classificação e avaliação de 

documentação que devem ir evoluindo com as alterações funcionais que possam ocorrer no 

seio da organização. 

Estas alterações devem ter sempre reflexo nos programas de formação de modo a que as 

equipas possam estar sempre actualizadas para desempenhar correctamente o seu papel 

dentro do circuito documental. 

Por último, a nível técnico, deve ser garantida a manutenção do hardware e software de apoio 

aos processos de gestão documental e implementadas as políticas de preservação digital 

definidas. 
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Mais-valias para as organizações 

Para que as organizações compreendam melhor a necessidade de implementar estas boas 

práticas, sobretudo as chefias de topo, devem ser realçadas as mais-valias que se podem 

obter. 

Apresenta-se de seguida uma lista, não exaustiva, de algumas dessas mais-valias: 

1) Enfoque dos recursos existentes na informação com valor  

De toda a informação produzida e gerida por uma organização, apenas uma parte constitui um 

valor primário que justifica os custos da sua gestão. Ao identificar correctamente essa 

informação, há uma redução/eliminação de custos com informação sem valor primário. 

2) Recuperação rápida da informação 

A implementação de um sistema de gestão documental leva a um aumento da eficiência de 

todas as tarefas de recuperação de informação, o que por sua vez tem reflexo nos custos. Na 

maioria dos casos deixa de ser necessário recorrer aos originais e os documentos podem ser 

pesquisados nos sistemas por variados metadados e pelo seu conteúdo. Isto liberta as equipas 

de arquivo e secretariado para outras tarefas mais rentáveis. 

3) Monitorização contínua dos processos de negócio  

A definição de indicadores de gestão para cada processo de negócio, bem como o registo 

completo de todas as etapas possibilitam o acompanhamento minucioso de todos os passos, 

problemas e constrangimentos que possam surgir. Com recurso a um mecanismo automático 

de análise e notificação a organização pode reagir imediatamente e rectificar o problema ou 

constrangimento. 

4) Processo de decisão efectuado sobre informação actualizada e completa 

A informação é acima de tudo o grande activo estratégico das organizações. As decisões 

tomadas são influenciadas em grande parte pela informação disponível na altura e muitas 

vezes os erros são cometidos porque o decisor não tinha disponível os dados mais completos e 

actualizados. A implementação de um projecto que faça a gestão, organização e avaliação da 

informação ao longo de todo o ciclo de vida vai garantir que a informação conservada e 

disponibilizada está sempre actualizada e completa. 
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A Reãlidãde dã 
Gestã o Documentãl 
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Metodologia e âmbito do inquérito 

O presente trabalho, relativo à situação das organizações portuguesas sobre Gestão 

Documental, teve por objectivo a recolha de opiniões de um alargado universo de entidades 

do sector privado usando para o efeito as listas de contactos da APDSI. 

Era entendimento do grupo que a recolha da informação poderia ser realizada através de um 

inquérito em linha (https://pt.surveymonkey.com/r/Gest_Doc) utilizando a plataforma Survey 

Monkey conforme se apresenta na figura seguinte: 

 

Figura 3 – Entrada do Inquérito 

O trabalho de campo decorreu durante a primeira metade de 2016 e foi dirigido a cerca de 

1000 entidades que constam das listas da APDSI, a quem se enviou um contacto por e-mail 

solicitando o preenchimento do inquérito em linha. 

Tendo-se constatado que o número de respostas era insuficiente, procurou-se uma nova 

estratégia, que englobou a selecção de 200 empresas da lista das 500 maiores empresas e o 

alargamento às Secretarias-Gerais dos Ministérios e às Câmaras Municipais com população 

superior a 100.000 habitantes. Preferiu-se o envio através de carta em correio normal, com o 

inquérito anexo, que tanto poderia ser preenchido de forma manual e devolvido como através 

do endereço electrónico. No total foram obtidas cerca 

de 300 respostas significativas. 

Da análise da dimensão da população estudada (1200) e 

da amostra obtida (300) podemos inferir que os 

resultados que se apresentam no capítulo seguinte 

oferecem um nível de confiança de 95% para uma 

margem de erro inferior a 5% conforme calculado através de 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm.  

Figura 4 – Dimensão da amostra 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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Características da amostra 

Verifica-se que existe um significativo número de respostas de entidades da Administração 

Pública (45%) não obstante a participação de várias áreas empresariais - Comércio e Serviços, 

Utilities (Energia, Água), Indústria, Agricultura, Pescas e Mar, Telecomunicações, Distribuição, 

Transportes, Saúde, Banca e Seguros. Isto pode indiciar uma maior sensibilidade para as 

questões de arquivo e gestão documental por parte da AP e, por consequência, outra 

disponibilidade para responder de forma voluntária ao inquérito. 32% dos respondentes não 

indicaram a área de actividade pelo que se fosse realizada uma distribuição proporcional, 

considerando apenas as respostas significativas, seriam destacadas em maior percentagem as 

áreas menos representadas no gráfico. 

No que respeita à distribuição geográfica, constata-se uma grande homogeneidade da amostra 

pois apesar da natural concentração na área metropolitana de Lisboa, confirma-se esse 

equilíbrio para cada uma das regiões NUTS II que foram indicadas: Norte -18%; Centro – 14%; 

Área Metropolitana de Lisboa – 44%; Alentejo – 10%; Algarve - 6%; Região Autónoma dos 

Açores – 7% e Região Autónoma da Madeira – 2%. 

  

Figura 5 – Áreas de actividade 
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As entidades que participaram no inquérito são de diferentes dimensões, quanto ao número 

de colaboradores (Figura 6) e utilização activa da gestão documental (Figura 7). 

 

 

A linha de tendência apresentada no gráfico da Figura 7 indica diferentes graus de utilização da 

gestão documental o que pode significar diferentes indústrias e empresas de serviço com 

níveis diversos da respectiva actividade administrativa. 

O volume da documentação tratada anualmente é de dimensão variada centrando-se (44%) 

nos 10.000 documentos, mas onde 15% apresenta um volume superior a 100.000, 

confirmando por isso estarem incluídas nesta amostra entidades com dimensão muito diversa. 

 

Figura 8 – Volume de documentos 

Os documentos processados são maioritariamente em suporte papel, mas já se verifica o 

aparecimento de documentos nado-digitais onde em alguns casos estão em maioria (10% 

papel – 90% nado-digitais), o que nos alerta para a sua importância futura no seio das 

organizações e impacto nos sistemas de gestão documental actuais. 

Figura 6 – Nº de colaboradores Figura 7 – Percentagem de uso 
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Figura 9 – Percentagem de documentos em papel versus documentos nado-digitais 

Em termos qualitativos constata-se que a razão principal do arquivo dos documentos tem a ver 

com aspectos de natureza legal e fiscal (43%) ou por interesse histórico (27%). Para os 

respondentes, a importância da gestão documental concentra-se no aumento da eficácia e 

eficiência, simplificação de processos e melhoria da gestão colaborativa e acesso à informação. 

 

Figura 10 – Motivos para arquivo dos documentos 

A importância para a estratégia do negócio e relações com clientes não é tão valorizada (22%) 

indiciando menor sensibilidade para a exploração dos conteúdos dos documentos arquivados 

na perspectiva da tendência do “big data” e “analytics”. Eventualmente, esta situação poderá 

estar ligada à existência de grande volume de documentos em suporte papel que não 

permitem uma leitura digital. A dicotomia ainda persistente entre uma visão centrada no 

interesse histórico do arquivo e o activo informacional que o mesmo representa pode esbater-

se num futuro próximo, quando os conteúdos digitais sejam maioritários e a sua exploração 

simplificada. 
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Aumentar a eficácia e eficiência pela simplificação de processos e Melhorar a gestão 

colaborativa e acesso à informação foram as principais preocupações expressas relativamente 

à gestão documental. Em contrapartida a Redução do espaço de armazenamento e a Melhoria 

da conformidade com a regulamentação são aspectos menos valorizados o que mostra que a 

visão de gestão se sobrepõe aos aspectos organizacionais e administrativos. Mas isto pode 

mostrar alguma contradição com as respostas da pergunta anterior, relativas ao arquivo de 

documentos (Imposições legais e fiscais versus Melhorar a conformidade com a 

regulamentação). 

 

Figura 11 – Preocupações relativamente à gestão documental 

A responsabilidade pela documentação administrativa, maioritariamente a cargo dos 

departamentos da organização e do departamento administrativo, pode levar a ser 

percepcionada como uma tarefa de rotina sem valor para os aspectos estratégicos das 

organizações. Esta é uma discussão que tem atravessado as instituições ao longo do tempo e 

deve merecer uma reflexão sobre o valor de tais activos.  

 

Figura 12 – Responsabilidade pela documentação administrativa 
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O encargo com os arquivos, devido ao espaço ocupado nas instalações das organizações 

(departamentos e arquivo central) e custos da conservação poderá ser um factor negativo que 

muitos esperam ultrapassar no futuro com a realidade digital. 

 

Figura 13 – Forma de organização do arquivo 
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Percepção sobre a gestão documental 

O entendimento da gestão documental foi-nos transmitido pelos respondentes que, na 

maioria (74%), têm experiencia real com utilização de um sistema instalado e está satisfeita 

com a facilidade da pesquisa e recuperação da informação (78% refere ser SUFICIENTE ou 

BOA). 

 

Figura 14 – Facilidade de pesquisa 

A organização da gestão documental é maioritariamente atribuída a técnicos administrativos 

ou informáticos (67%). Apenas em 14% dos casos é referida a participação de arquivistas. 

 

Figura 15 – Organização da gestão documental 
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A gestão documental integrada com as principais áreas de negócio tratadas digitalmente, é 

referida tanto para a actividade principal como para as actividades de suporte, em que os 

recursos humanos são os mais destacados. 

 

Figura 16 – Áreas de negócio tratadas 

Um dos objectivos principais deste trabalho era procurar saber qual o real entendimento sobre 

a gestão documental. A discussão em torno do conceito e das funcionalidades que devem 

estar englobadas levou-nos a apresentar aos inquiridos um conjunto de funcionalidades que 

podem ser consideradas para este efeito. Conforme se pode constatar da figura 17 as 

principais expectativas, relativas ao sistema de gestão documental, estão concentradas na 

Digitalização dos documentos, Registo da correspondência e circulação, Emissão e expedição 

de documentos e Processos de negócio integrados com a gestão documental. De salientar que 

a Gestão electrónica de documentos, um termo lato que pode ter várias interpretações, 

apresenta valores que estão em linha com os mais destacados e podem induzir a constatação 

de que para os inquiridos a Gestão electrónica de documentos corresponde a duas 

funcionalidades principais (Digitalização e Registo de correspondência). 

 

Figura 17 – Funcionalidades desejáveis 
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As respostas relativas à Figura anterior foram obtidas logo no início do inquérito para, na parte 

final, tentar validar as mesmas confirmando as reais funcionalidades em funcionamento, junto 

de quem indicou possuir um sistema de gestão documental. A situação reforça as nossas 

conclusões anteriores pois também aqui a gestão electrónica de documentos apresenta 

valores semelhantes às funcionalidades básicas de Digitalização, Registo da correspondência, 

Circulação e Expedição de documentos, diminuindo significativamente quando se referem os 

Processos de Negócio e gestão documental. 

 

Figura 18 – Comparação entre as funcionalidades desejáveis e as reais 

Por outro lado, confirma-se que o plano de classificação, a gestão do ciclo de vida, a 

exportação/importação para outros sistemas e a Conformidade MoReq2010 são as menos 

implementadas.  

Fica-nos alguma dúvida quanto aos resultados obtidos para Preservação digital e Exportação/ 

Importação, podendo ter sido entendidos eventualmente de forma diferente pois é conhecida 

a inexistência de funcionalidades que garantam este tipo de serviços dos sistemas. 

A implementação de sistemas com verdadeiras políticas de preservação digital está pouco 

disseminada e não existem ainda regras de interoperabilidade que garantam uma migração 

transparente entre diferentes sistemas de gestão documental, onde urge estabelecer um 

formato que permita a transferência da informação armazenada. 
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As conclusões 

Dos gráficos obtidos e apresentados podemos concluir sobre a amostra recolhida: 

 Amostra significativa (NC - 95%; ME 5%); 

 Distribuída geográfica adequada com maior incidência na AP; 

 Entidades com diferentes dimensões (colaboradores, volume de documentos e 

utilização activa);  

 Documentação em suporte papel com tendência para nado-digital; 

 Constituição do arquivo por razões de natureza legal e interesse histórico; 

 A estratégia do negócio e a relação com clientes é determinante para a gestão 

documental; 

 Valorização do impacto no aumento da eficácia e eficiência, gestão colaborativa e 

acesso à informação; 

 Responsabilidade da documentação administrativa pelos departamentos da 

organização ou pela área administrativa; 

 Documentos em papel mantidos nos departamentos ou num arquivo central. 

A percepção sobre os sistemas de gestão documental foi da seguinte forma: 

 A maioria das entidades possui sistema de gestão documental (74%); 

 Boa ou Suficiente pesquisa e recuperação da informação; 

 Organização da gestão documental a cargo de técnicos administrativos ou 

informáticos com pouca intervenção dos arquivistas; 

 Existe uma integração da gestão documental com todas as áreas de negócio e suporte; 

 As funcionalidades percepcionadas da gestão electrónica de documentos estão 

centradas na digitalização, registo e expedição de correspondência; 

 As funcionalidades existentes não valorizam a gestão do ciclo de vida, exportação/ 

importação e modelo de requisitos normalizado (MoReq2010). 
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A Visã o dã 
Sociedãde Civil 
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Introdução 

Após a fase da realização do inquérito, o grupo de trabalho decidiu avançar para a fase final 

das entrevistas com o objectivo de escutar os directos intervenientes do Sistema de Gestão 

Documental nas organizações. 

Durante 5 meses, o grupo de trabalho contactou com as organizações em que se 

disponibilizaram colaboradores para uma entrevista e ouviu, de viva voz, administradores, 

professores universitários, directores informáticos, arquivistas, chefes de projecto, … os quais 

também são utilizadores directos que produzem documentos/informação. 

A comunicação do resultado deste trabalho e a compilação destas entrevistas são o objectivo 

principal deste documento. 

  



 

36 

 

O Estado da Arte na Gestão Documental em Portugal 

A metodologia 

O grupo de trabalho teve como primeira preocupação, a selecção de um conjunto diversificado 

de entidades que abrangessem múltiplos sectores da nossa sociedade com o objectivo de 

apresentar uma visão que reflectisse a realidade. 

A selecção das entidades foi predominantemente feita de entre as entidades que se 

disponibilizaram para conceder a entrevista, complementada com entidades que desafiámos 

para relatarem a sua experiência de modo a alargar os sectores de actividade. 

O grupo de trabalho entrevistou entidades da área pública e da área privada, de grande e de 

média dimensão com uma dispersão geográfica por todo o país, sem esquecer as ilhas. 

As entrevistas foram conduzidas de modo aberto, dando a palavra ao entrevistado sem 

restrições, mas tendo por base um guião com tópicos para serem abordados de modo a obter 

um fio condutor que permitisse tirar conclusões. 

Foi privilegiado o contacto directo com os entrevistados, dando preferência ao local escolhido 

pelo entrevistado para que o ambiente lhe fosse confortável. 

Às entidades entrevistadas e aos entrevistados foi referido que os seus nomes não seriam 

divulgados para que não restasse nenhuma preocupação quanto às afirmações e opiniões que 

nos transmitiram. 

As entrevistas foram conduzidas, na sua maioria, por dois elementos do grupo de trabalho e 

redigido um resumo escrito da entrevista para memória futura.  
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A distribuição 

As entrevistas foram realizadas por 7 elementos do grupo de trabalho que entrevistaram 36 

entidades, das quais 13 são entidades com gestão privada e 23 com gestão pública. 

 

Figura 19 – Distribuição por tipo de organização 

De entre as 23 entidades com gestão pública, foram entrevistadas entidades com autonomia 

de gestão e entidades da administração autárquica, da administração central e regional. 

As 36 entidades entrevistadas distribuem-se pelos seguintes sectores: 

 6 Câmaras Municipais; 

 5 entidades do sector da educação, 

incluindo universidades e escolas; 

 2 unidades hospitalares; 

 2 entidades do sector da 

aeronáutica; 

 3 entidades do sector da 

consultoria; 

 1 grande grupo industrial; 

 1 grande grupo do sector dos 

media; 

 1 banco de grande dimensão; 

 1 entidade do sector automóvel 

com grande implantação no 

mercado; 

 1 entidade do sector das 

telecomunicações; 

 1 escritório de advogados; 

 3 entidades de direito privado 

consideradas de utilidade pública; 

 4 entidades públicas com 

autonomia de gestão; 

 5 organismos da administração 

pública central e regional. 
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A dispersão geográfica das 36 entidades tem a seguinte distribuição pelo país: 

 

Figura 20 - Distribuição geográfica 

As respostas 

Neste documento compilámos alguns dos testemunhos que obtivemos, sem nomes nem 

datas, mas que os próprios irão reconhecer. 

Cada texto entre aspas reproduz o testemunho de um entrevistado. 

O grupo de trabalho organizou os testemunhos nos 9 tópicos seguintes: 

Âmbito da gestão documental 

 ““Uma chatice” pois temos de nos confrontar com um sistema pouco amigável que 

não foi desenhado para o utilizador final. 

O termo pode ser associado a processos de modernização, digitalização e 

desmaterialização. 

Só que na prática estes sistemas são desenvolvidos na perspectiva dos profissionais 

que o vão gerir e nunca para quem apenas interage para registar os documentos. 

Somos assim confrontados com múltiplas opções que não são utilizadas e forçados a 

classificar documentos sem que a lista com os tipos apresentados nos diga qualquer 

coisa pois é apenas do domínio dos especialistas. 

Na minha perspectiva e, quando me cruzo com estes projectos na AP, a sensação que 

existe é a construção de sistemas que não se focam no objectivo essencial – os 

resultados esperados. 
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As plataformas são orientadas para quem tem o problema de gerir documentos 

esquecendo quem os produz e vai registar que não precisa de tantas opções e deveria 

realizar a operação em 2 ou 3 toques.  

É, pois, necessário separar as funcionalidades complexas exigidas pelos especialistas 

das que se destinam ao utilizador generalista.” 

 “A nossa visão da gestão documental é muito alargada pois está intimamente 

relacionada com a componente de processos de negócio e a ligação ao ERP. Vai mais 

além da informação transaccional com maior enfase para a gestão da informação não 

estruturada.” 

 “A gestão documental é vista como um factor secundário não sendo crítica para as 

organizações, pelo que, tem sido prejudicada devido à falta de capacidade económica. 

De um modo geral é dada pouca importância pois não impede as empresas de 

continuar a funcionar, pelo que, o investimento neste domínio é reduzido.  

A gestão documental constitui um instrumento de trabalho para acesso e memória da 

informação tratada com vista a responder às obrigações legais e a manter as 

evidências.” 

 “A gestão documental é uma qualquer plataforma informática que permita registar, 

classificar informação, atribuir meta dados a documentos e efectuar pesquisas.” 

 “A gestão documental abrange as seguintes funções: classificação, organização, 

acessibilidade e conservação da documentação” 

 “É uma área muito importante que abrange tudo o que é depositado em 

documentos.” 

 “De âmbito global, abrangendo toda a informação independentemente da sua forma.” 

 “A terminologia tem abordado de forma muito generalista o que se entende por 

arquivo numa organização. Podemos assim falar da que faz parte de diversas fontes 

administrativas – administração, contabilidade, pessoal, etc. e as que são próprias de 

um determinado negócio, neste caso, relativa aos doentes. 

O documento é qualquer informação sobre um assunto e não tem de revestir a forma 

física carecendo de organização para permitir a sua integração e consulta futura. 
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A troca de informação começa muitas vezes num e-mail e, mais tarde, continuado por 

documentos físicos.  

Se observarmos as áreas administrativas constatamos que a sua evolução não tem 

aproveitado as potencialidades dos sistemas de informação.” 

 “A gestão documental destina-se à gestão de todos os documentos de carácter 

administrativo, académico e outros, que são recebidos e circulam, em particular, os 

procedimentos de registo e tramitação do expediente.” 

  “A gestão documental tem sido concebida como uma tramitação e organização dos 

processos, feita a partir do momento em que se recebe um documento, mas o que 

pretendem é uma desmaterialização dos processos. 

De momento está a ser dada prioridade à disponibilização do arquivo definitivo na 

WEB.” 

 “A Gestão Documental tem como objectivo gerir da melhor forma a informação 

produzida em suporte documental de modo a perceber se é relevante manter. Avaliar 

o seu valor para a instituição para conservar a que tem valor histórico.” 

 “A gestão documental é o arquivar de todo o material que vai sendo produzido e 

recolhido ao longo dos anos. Deve ser conservada toda a informação de um artista, 

todo o contexto da sua produção musical.” 

 “Poderá ser tudo. Há aplicações específicas (Ex: urbanismo AIRC, XARC grandes 

formatos) algumas delas com gestão documental.  

As aplicações não estão integradas. As ferramentas deveriam comunicar.” 

 “A Gestão Documental tem a ver com a forma como o expediente circula.  

No hospital temos uma aplicação informática desenvolvida internamente, com o apoio 

de empresa externa. O sistema incorpora alguns metadados do documento.  

Mas não há, por exemplo, uma harmonização no assunto. O documento é 

movimentado (workflow) para o código do gabinete de destino do documento. 

Internamente, no âmbito da Qualidade, desenharam fluxos de trabalho para cada 

documento. Nem todos os documentos circulam pela Gestão Documental.” 
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 “A gestão documental abrange 2 componentes principais:  

 Desmaterialização e a catalogação dos documentos 

 Gestão de processos.” 

 “Coloca-se a questão seguinte: o que é um documento? No âmbito da GD, documento 

é tudo o que tem interesse de ser arquivado como um todo.” 

 “Na Câmara trabalham actualmente com um sistema de GD desenvolvido pela própria 

Câmara e estão em transição para um outro adquirido externamente. 

A existência de Gestão Documental permite ter digitalização, registar e saber onde 

está o documento em cada momento. 

Procuraram perceber noutras Câmaras Municipais como é que estão a tratar esta 

questão da Gestão Documental /Arquivo.” 

 “Capacidade de armazenar a informação de forma estruturada, permitindo a sua fácil 

recuperação.  

Cobre todo o ciclo de vida desde a produção até ao destino final.” 

 “Em termos de GD temos como objectivo acompanhar os processos administrativos do 

princípio ao fim. 

Na organização trabalham com processos de projectos que ainda são muito intensivos 

em papel pois precisam de evidenciar desta forma que cumprem a legislação 

comunitária em vigor.” 

 “A gestão documental tem por objectivo gerir a informação independentemente do 

suporte, estabelecendo critérios uniformes e definindo políticas / orientações sobre o 

modo como deve funcionar a circulação na organização.” 

 “GD é a gestão de tudo o que são conteúdos de informação da empresa. 

Na organização trabalham actualmente cerca de 550 pessoas.” 

 “Processo organizado de um conjunto de documentos por tema, chaves, conteúdo, 

com vista ao seu acesso de acordo com determinado critério de busca da 

documentação.” 
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 “A gestão documental abrange a gestão de todos os documentos relevantes da 

organização, classificando-os de acordo com o plano e enquadrando-nos seu 

respectivo processo de negócio.” 

 “A GD de hoje já não cobre apenas a entrada do correio, as necessidades são muitas e 

variadas.” 

 “A gestão documental tem entendimentos muito diversos. Desde o dossier com 

documentos onde o processo é o dossier até aos circuitos documentais.” 

 “A gestão documental deve garantir o acesso do cidadão à informação que necessita 

para cumprir as suas responsabilidades, como por exemplo responder ao estado de 

evolução de um processo administrativo. 

Donde o mais importante não é a tramitação, mas a gestão da informação. Garantindo 

os princípios de fidedignidade, integridade e acessibilidade – enquanto evidências de 

actos que devem ser passiveis de prestação de contas terão de ser suportados por 

mecanismos de segurança adequados. 

Coloca-se também a questão de uma gestão de prazos de conservação de forma a 

evitar guardar informação desnecessária para salvaguardar a que é pertinente. 

Uma gestão documental abrangente tem de comunicar com outros sistemas, para o 

que, é essencial a interoperabilidade entre as diversas aplicações.  

Só assim se consegue obter uma informação integrada e coerente que evite 

inconsistências entre versões diferentes de um mesmo facto ou até redundâncias. 

Apesar de alguns programas de registo de correspondência incluírem workflow estes 

são limitados e não abrangem todo o negócio perdendo-se a visão transversal do todo 

organizacional.  

Estas dificuldades estão ligadas à cadeia de decisão pois, no caso da AP, havendo 

limites temporais decorrentes do calendário eleitoral isso leva a que se perca uma 

visão de longo prazo que está inerente à organização dos arquivos. Sem ter tempo 

para assimilar todas as consequências tentam resolver o imediato – a tramitação dos 

documentos.” 
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A gestão documental e a gestão de processos 

 “Tem sido perdida a oportunidade de associar os processos de negócio à gestão 

documental.  

Há que substituir o velho modelo da estrutura informacional suportada nos 

documentos tradicionais e no expediente.  

Actualmente, a realidade dos meios digitais faz com que seja necessário mimetizar as 

antigas tipologias documentais. O que está em causa é a informação contida nos 

documentos, que pode ser transaccionada e no limite nem necessita destes. 

Existe alguma ambiguidade no que é entendido por modernização e não se pode 

equacionar a gestão documental e os processos de negócio como se se tratassem de 

mundos diferentes. 

A coabitação entre o velho e o novo leva a uma falta de racionalização pois coexistem 

os antigos meios e circuitos com os novos modelos de comunicação digitais sem 

concertação de regras e procedimentos.  

Este fenómeno é um pouco semelhante ao tempo do uso do telefone como 

complemento da troca de documentos entre entidades.  

A perda de memória das organizações está muito ligada ao uso de canais paralelos de 

comunicação sem uma forma conjunta de coordenação.” 

 “Os documentos estão ligados às actividades pois destas decorre a sua produção, pelo 

que a importância de uma gestão documental está ligada com a: 

 Salvaguarda dos documentos; 

 Rapidez de consulta; 

 Manter evidências do que foi executado; 

 Visão do histórico para ajudar nas decisões futuras” 

 A GD é o core da empresa, tudo é gerido em função do cliente e dos seus processos.” 

 “A GD deve ser considerada como um instrumento de apoio aos processos de negócio 

compreendendo os documentos relevantes relativos a aspectos legais, regulamentares 

e normativos.  

Uma memória descritiva ou o lançamento de notas não se enquadram neste conceito. 
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Decorre da actividade administrativa – por exemplo, uma candidatura a um projecto 

origina troca de e-mails, rascunhos, notas diversas entre os participantes, os quais não 

são documentos.  

Só deve ser considerado o que tem de ser registado formalmente.” 

 “A informação relativa a um processo deve estar sustentada em documentos digitais 

ou em papel que constituem uma unidade.  

A área administrativa ainda funciona com modelos híbridos e não aproveita das 

potencialidades das TI de forma a evitar a duplicação desses mecanismos. Pelo que, 

existe um sobre esforço da manutenção do arquivo em papel em paralelo com o 

suporte digital. 

Infelizmente, isto também é condicionado pela ausência de mecanismos que 

dispensem o arquivo físico.” 

 “Toda a documentação é tratada – correio, e-mail e contabilidade para constituir os 

processos documentais dos projectos de candidaturas a programas comunitários.  

Não sendo uma organização profissional tratam o melhor possível organizando-se de 

forma interna. 

Privilegiam a gestão dos processos juntamente com a gestão documental.” 

 “A gestão documental deve abarcar todos os processos de negócio que existem na 

organização e envolver todos os colaboradores. As áreas que envolvem muitos 

colaboradores necessitam de uma uniformização de critérios.” 

 “Sendo vista como a tramitação dos documentos na organização está integrado com o 

ERP. Mas, por exemplo, a facturação electrónica não deveria ser considerada como 

gestão documental. O que importa é guardar os documentos físicos após a sua 

circulação.” 

 “Porque a informação é uma parte intrínseca dos processos de negócio não é possível 

separar estas duas funções, pelo que, o gestor documental tem de participar 

activamente. 

Uma gestão documental integrada tem, portanto, que olhar para os processos de 

negócio.” 
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 “A gestão de processos é algo que está separado da GD, pode existir uma coisa sem a 

outra porque os documentos podem não dar origem a um processo. No entanto, 

normalmente estão juntas.” 

 “Para compreender os documentos há que compreender os seus processos e a fase 

em que cada documento foi produzido para os poder interpretar.” 

 “O programa de gestão documental que está implementado já incorpora a lógica de 

processos, de classificação documental, mas numa lógica temática e não funcional. No 

entanto, o programa não é ainda um verdadeiro Sistema de Gestão Documental 

(SGD).” 

 “A informação registada devia estar contextualizada no processo que a produziu, mas, 

infelizmente, esses dados não são registados nem conservados. 

Não usam nenhuma classificação específica, a não ser a organização por artista. 

Utilizam um sistema de produção interna que vai sendo desenvolvido e melhorado à 

medida que se vão identificando as necessidades.” 

 “Não há separação entre gestão de processos e gestão documental, a filosofia 

adoptada foi essa.  

Há muita resistência, mas tem sido dada formação interna.  

Há serviços que ainda trabalham em papel.  

A lei, a interpretação e a prática nem sempre estão alinhadas.  

Houve modelação dos processos. Tentou-se eliminar redundâncias e introduzir fluxos 

predefinidos.  

Nalguns processos já se verifica, mas a generalidade dos casos ainda é ad-hoc.” 

 “A gestão dos processos deve estar incluída na GD porque os documentos fazem parte 

dos processos, não nascem por si só.” 

 “Na Gestão Documental (GD) existe uma dificuldade: qual o âmbito que deve ficar 

debaixo do chapéu da GD e o que deve ficar nos sistemas de gestão do negócio?” 

 “Houve um levantamento prévio dos processos de negócio. 

Não têm, em termos informáticos, grande dependência da empresa. 
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Com o Simplex estão a preparar formulários electrónicos com um workflow 

predefinido.” 

 “Na organização têm um catálogo de processos.  

Existem mais, mas neste momento estão mapeados 21 Processos e estruturados na 

nova aplicação, com workflows pré-definidos.  

Os restantes processos estão ad-hoc, cada participante encaminha para quem entende 

que deve tomar uma acção sobre o mesmo. 

Desde 1960 tiveram sempre um classificador que evoluiu por orgânica e agora a MEF 

transforma tudo. Há zonas muito omissas. 

Passa-se de uma lógica orgânica para uma lógica funcional.” 

 “Processo de negócio é distinto de processo documental, enquanto agregação. Se bem 

que a gestão de processos possa acontecer numa segunda fase, dependendo da 

maturidade do cliente.” 

 “O Sistema de Gestão Documental que actualmente utilizam está sem processos 

definidos. 

Assim, os processos são ad-hoc, logo, electronicamente torna-se difícil visualizar o 

processo todo.  

Em papel é tudo mais fácil. Está tudo no dossier “organizadinho””. 

 “Temos algumas ferramentas de Gestão Documental para cobrir alguns processos 

distintos.  

Um que tem a ver com o desenho do produto e outro que tem a ver com a qualidade 

(ISO 9100). 

Na organização não fazem desenvolvimento de software, mas têm que garantir que o 

processo utilizado cumpre com a última versão em uso na empresa. 

Essencialmente têm dois Processos: 

 Gestão de fábrica; 

 Alteração de desenhos.” 

 “A organização da MEF é fácil de perceber porque já trabalham por processos. 
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Fizeram uma análise e um mapeamento entre os documentos que vão para a GD e as 

classes em que seriam classificados.  

Participaram no projecto MEF e ASIA e vão publicar uma portaria que está na sua fase 

final.” 

 “A GD abarca os processos de negócio. Por exemplo, quando as pessoas assinam um 

contrato com assinatura digital e fica acessível para todos os intervenientes, isto é, GD, 

mesmo que não se utilize um sistema de GD pois há diversas soluções no mercado. 

O conceito de arquivo tradicional evoluiu. O arquivo é um local onde está guardada a 

informação de modo acessível e disponível, é um repositório e uma ferramenta 

partilhada. 

Por exemplo, as reclamações dos clientes ficam associadas num processo com a 

informação toda e guardada numa solução específica – será que podemos chamar 

GD?” 

 “Para nós são os circuitos processuais que dão origem aos documentos, logo o que 

existe são circuitos processuais em vez de circuitos documentais. 

A gestão documental deve assentar nos processos em si e, por isso, tem tido alguma 

dificuldade em aplicar a MEF e da visão da classificação como arrumação na prateleira. 

Tem sido difícil a integração com outros sistemas de gestão de recursos. 

O nosso objectivo é gerir de forma integrada através de processos de negócio 

optimizados, normalizando procedimentos para evitar que cada um utilize os 

diferentes formulários de forma diferente. Por isso temos vindo a usar 

documentos/formulários únicos de modo a optimizar o máximo das actividades.” 

 “O processo administrativo é uma ferramenta que gere um fluxo documental 

(workflow) e o processo de negócio pode não ter um mapeamento no processo 

documental.  

Existem processos de negócio que não correspondem a uma gestão documental. Um 

processo de aquisição é despoletado por um documento, mas depois compete aos 

serviços administrativos dar o seguimento através de uma aplicação de gestão 

financeira.  
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O documento tem apenas essa função pois toda a restante informação está na 

aplicação financeira.” 

Problemas e ineficiências que podem levar à necessidade da gestão 
documental 

 “Não perder documentação, localizar facilmente, organizar melhor.” 

 “Os maiores problemas que sentem no âmbito da GD estão relacionados com a 

extrema importância do cumprimento dos prazos a que estão obrigados e da 

conservação dos documentos originais que comprovem determinados actos. 

Para garantirem que cumprem estes prazos possuem um triplo mecanismo de controlo 

e alerta: controlo no sistema, controlo na agenda geral, controlo por cada advogado.  

Já tiveram casos em que falharam dois dos mecanismos e só o facto de existir um 

terceiro é que evitou o incumprimento. 

Também no que diz respeito à conservação e armazenamento dos documentos pode 

acontecer que sejam guardados documentos em duplicado e em triplicado porque 

recebem documentos em vários suportes e para evitar que se percam vão guardando 

tudo.  

No entanto, já fizeram algumas alterações, nomeadamente deixaram de imprimir toda 

a documentação, como e-mails, que agora é conservada apenas em formato digital.” 

 “O arquivo é muito arcaico sendo necessário conseguir um novo espaço.  

Os documentos estão num armazém e apesar de certificados pela qualidade não 

conseguem uma conformidade idêntica para os documentos com valor probatório. 

Sem uma boa gestão documental é difícil encontrar a informação como nos tempos 

em que se tinha de andar manualmente à procura dos processos…” 

 “O que motivou esta necessidade foi o facto de receberem um grande volume de 

queixas que não conseguiam controlar. Era necessário controlar as respostas dadas a 

estas queixas e os respectivos prazos.” 

 “Os problemas principais que levam a esta necessidade são a produção de grandes 

volumes de informação que se tornam muito complicados de gerir e a necessidade de 

recuperar de forma eficaz a informação antiga. 
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Outro problema a ter em consideração, especialmente nos organismos públicos, é a 

garantia de conservação e preservação dos documentos relevantes do país. Considera 

que há documentos que estão a ser “maltratados”.  

Não estão a ser criadas as condições para podermos aceder aos documentos daqui a 

500 anos.  

Não se consegue garantir o acesso a informação que está dispersa em várias bases de 

dados.” 

 “Em 2006 começaram a perceber a importância de estarem presentes na Internet com 

conteúdos diversificados e começaram a recolher e registar informação, mas em 

plataformas externas como o YouTube e o Google.  

Em 2010 mudaram as regras destas plataformas e todos os conteúdos que não 

estavam devidamente autorizados perderam-se, quase toda a informação.  

A partir desta altura, têm vindo a desenvolver internamente um sistema para registo e 

conservação de toda esta informação. 

Esta nunca foi uma prioridade das várias direcções, quanto muito é uma preocupação 

individual de cada jornalista.  

Neste sector muitas empresas não têm GD por opção editorial.” 

 “Por questões ambientais, para obter e para análise de dados, para uma gestão mais 

eficiente, para rentabilidade dos serviços.” 

 “Para uma melhor organização interna.  

Veriam vantagens em generalizar a aplicação de Gestão Documental, mas atendendo 

às inúmeras aplicações que os diversos utilizadores têm que usar no hospital, neste 

momento a aplicação de Gestão Documental está a funcionar basicamente só nos 

Recursos Humanos. 

Outra das melhorias que se sentiu com a aplicação de Gestão Documental foi uma 

economia de tempo. 

O Ministério da Saúde está a tentar uniformizar as aplicações de Gestão Documental 

usadas nos diversos hospitais.” 

 “A Câmara é uma estrutura pesada que gera muita documentação, que não tem fim. 
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Os documentos depois de darem entrada na Câmara levavam 5 e 6 carimbos, um 

carimbo por cada área da Câmara por onde passava.  

Não conseguiam saber qual era a tramitação e quanto tempo demorava o seu 

tratamento.” 

 “Custo do papel, ecologia, arquivo organizado (para recuperação), visão integrada dos 

processos, morosidade na tramitação” 

 “Como o organismo tem vários edifícios e Centros de Saúde espalhados por todo o 

Distrito e mais de 1000 colaboradores, a circulação de informação estava a tornar-se 

algo pesado e sem controlo. Daí a necessidade de implementar a Gestão Documental.” 

 “Neste momento com a aplicação “antiga” não conseguem eliminar tanto o papel, 

como o conseguirão fazer com a aplicação “nova” que incorpora prazos de retenção. 

O e-mail na aplicação de Gestão Documental actualmente em uso – “antiga” – é em 

separado. Na “nova” aplicação ficará incorporado na própria aplicação, sendo 

considerado um documento que terá um registo próprio.” 

 “Dificuldade na recuperação da informação e garantia de acesso à versão final e 

actual.” 

 “O papel também se perde e nem sempre os processos em papel estão completos. 

Perde-se às vezes “o fio à meada”.  

A desmaterialização virá colmatar essa ineficiência permitindo saber com quem está o 

processo, onde está e qual o prazo de resolução?” 

 “Automatização das tarefas e responder a questões de auditoria de Qualidade, como 

“Como é que nós garantimos que estamos a produzir de acordo com o desenho 

correcto?” 

As compras e outras áreas não usam Gestão Documental.” 
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Principais objectivos e metas a atingir 

 “Queremos preservar o meio físico do documento mesmo quando este é digitalizado.  

A legislação em Portugal é ainda muito conservadora, pelo que, temos de optar por 

esta solução de preservar o documento na sua forma original.  

Os ganhos não são totais, mas oferece outra segurança.” 

 “O arquivista não pode ficar sentado à espera que lhe cheguem os documentos, mas 

participar activamente nos processos e apoiar os vários serviços. 

A integração de toda a informação produzida pelas diversas unidades tem uma 

importância estratégica que é reconhecida por muitos utilizadores sensibilizados para 

o seu acesso.” 

 “Preocupações em resolver o tratamento e a conservação do arquivo histórico. 

Interroga-se se na verdade tudo o que possui em arquivo é importante para a história 

das instituições.  

Como preservar esses documentos ao longo do tempo e qual a garantia de que ela 

perdure em suporte digital a longo prazo é outra dúvida que se coloca actualmente.” 

 “A gestão documental serve para consolidar os processos que não têm existência nas 

outras aplicações. O que se pretendeu foi substituir o apontamento em livros de 

registo (antigos livros de protocolo) que agora passou a ter um acompanhamento em 

ambiente digital para seguir esse fluxo documental.  

É uma forma única e consistente de registar e acompanhar os processos pois permite, 

a todos, saber onde está o documento e o seu movimento para obter uma evidência 

do seu rastreamento.” 

 “Os objectivos que se pretendem atingir são a recuperação eficiente da informação, no 

menor tempo possível, bem como a conservação de todos os documentos essenciais 

ao funcionamento da empresa.  

A organização é incutida nos estagiários desde o primeiro dia porque esta questão “é 

meio caminho para não perderem tempo”. 

Em resumo, todo o tempo perdido na pesquisa de documento não é facturável ao 

cliente e por isso deve ser evitado.” 
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 “A tendência dos próximos projectos é a desmaterialização e em vez de processar 

documentos em papel usam formulários em computador.  

Vai haver um balcão central a nível nacional onde se dá entrada de candidaturas e se 

faz o acompanhamento do negócio. 

A flexibilidade das candidaturas em suporte papel era uma mais-valia para facilitar o 

acesso dos proponentes com dificuldades no tratamento dos vários documentos a 

apresentar que agora poderá ser dificultada. 

Um outro aspecto que pretendemos considerar é a recuperação do nosso arquivo 

intermédio em papel para digitalizar e guardar toda essa informação. 

Para nós a importância da Gestão Documental está na facilidade de pesquisa e rapidez 

de acesso, pelo que um arquivo central digitalizado poderá facilitar esse acesso.” 

 “O principal objectivo a atingir é a recuperação eficaz da informação e a sua 

conservação por motivos históricos.  

Um dos exemplos de estudos interessantes que pode ser feita com esta documentação 

é o estudo do comércio do tabaco nos últimos 50 anos.” 

 “De entre os objectivos que pretendem atingir incluem a redução de custos e a 

eliminação da circulação do papel. A interoperabilidade com outros sistemas também 

é muito importante.  

Organizar a documentação, começámos por solicitar o envio da Guia de remessa. 

Ao princípio as pessoas não confiavam muito. Mas, quando viram que a informação 

ficava à guarda do Arquivo e estava acessível sempre que precisavam dela, começaram 

a enviar mais documentação. 

Pretendem, por isso, implementar um SGD que esteja já bem implementado noutros 

organismos públicos, e que o processo de manutenção evolutiva possa ser partilhado 

por organismos com funções idênticas.” 

 “O objectivo principal era a conservação da informação, mas também facilitar o 

trabalho de pesquisa aos novos colaboradores.” 

 “Melhoria do serviço e redução de custos.  



 

53 

 

O Estado da Arte na Gestão Documental em Portugal 

Não tem havido preocupação em medir. Câmara muda muito a sua estrutura orgânica. 

Não tem havido nenhuma área com essa incumbência.  

Sabe-se que as mudanças vão melhorar, mas não se estabelece quanto.” 

 “Facilitar o acesso e a recuperação da informação.” 

 “Digitalizar e desmaterializar. 

Temos necessidade de ter uma aplicação de Gestão Documental mais robusta, em que 

consigamos encontrar rapidamente um documento. Isso ainda não se consegue e é 

crítico, o não termos acesso rápido e ágil à informação. 

Estes processos de customização têm que envolver as pessoas, fazendo-as acreditar 

que a utilização da GD lhes vai facilitar o trabalho” 

 “O que se pretende atingir é uma visão holística dos processos. Mais do que 

desmaterializar pretende-se acabar com a duplicação de tarefas, conhecer os circuitos 

dos documentos e o seu tempo de tratamento.  

Pretende-se assim garantir uma resposta eficiente às necessidades do munícipe.” 

 “Os principais objectivos que pretendem atingir são: 

 Gestão por processos 

 Partilha de informação 

 Transparência 

 Redução de papel. 

 Caminhar para a desmaterialização 

 Obter ganhos de eficácia e eficiência 

 Uniformizar procedimentos, para que os mesmos assuntos tenham as mesmas 

rotinas. 

A nível de Arquivo também melhorará, temos vários arquivos e cada serviço faz o seu 

próprio arquivo, mas há uma Unidade central de Arquivo que trata todo o Arquivo da 

Câmara.” 

 “Pesquisa rápida e robusta e garantia de rastreabilidade.” 
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 “O que nós ansiávamos mesmo era terminar com a circulação em papel e passar a 

circular só desmaterializado, e depois passar estas boas práticas para os Municípios. 

Os nossos Processos são bastante simples.” 

 “A adopção de um Sistema de Gestão Documental que dê suporte sistematizado, 

sobretudo aos processos de produção.  

Os Processos de BackOffice (compras, contabilidade, recursos humanos) não são tão 

estratégicos pois têm um ERP, que não é o foco da empresa.” 

 “Construir um património e uma memória e depois constituir o acesso a essa 

memória.” 

 “Não se avançou com uma reengenharia de processos mas pretendeu-se a melhoria 

contínua avaliando como está a ser executada cada rotina manual e tentando 

melhorar o que for possível. 

Isto porque havendo diferentes níveis de maturidade temos de ajustar a evolução 

organizacional.” 

A gestão documental enquanto função estratégica da organização 

 “Na gestão documental as actividades das organizações devem estar associadas à 

produção da informação tanto pela questão legal, associadas com o valor probatório, 

como pela importância de capitalizar o conhecimento, associado com a preservação da 

informação produzida. 

O problema é que tem sido tratado fora do contexto das transacções electrónicas que 

as organizações estão habilitadas a processar, levando à dificuldade de integrar 

documentos sem uma origem digital. Logo é impossível separar a gestão documental 

da gestão dos processos. 

É importante considerar sempre o valor informacional e o valor probatório, mas por 

ausência de um quadro legal bem fundamentado ainda se continua a imprimir e 

assinar documentos nado digitais.  

Há um desleixo generalizado quanto à preservação e segurança digital. Para uma 

desmaterialização alargada é necessário investir na preservação digital.  
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Na AP este é um problema crítico pois surgem problemas novos para os quais ainda 

não há respostas e existe uma parte importante escondida por detrás de fachadas de 

modernização, podendo acontecer que um dia se conclua ter perdido muita da 

informação produzida com a desmaterialização.  

Vive-se muito do curto prazo, valorizando as inovações que trazem crédito político, 

esquecendo as medidas de fundo.  

O imediatismo digital prejudica o longo prazo e a persistência da informação no tempo 

futuro. 

O que é preocupante tem sido assistir às medidas para disponibilizar o “Front-Office” 

sem cuidar de estabelecer a retaguarda – o “BackOffice”, que garanta o seu bom 

funcionamento valorizando muito o acessório em prejuízo do essencial. 

Houve vantagens em automatizar o registo e a circulação da correspondência, mas isto 

não pode prejudicar uma mudança e os passos que devem ser feitos. A digitalização e 

a desmaterialização são inquestionáveis só que têm de ser feitas com cuidado para 

não se perder o fundamental.  

A desmaterialização cruza com a preservação e a segurança. 

Há problemas novos pois há uma face que não se vê e, que a prazo, podemos vir a ter 

surpresas péssimas.  

O caminho é o correcto, agora se estamos a andar correctamente é outra coisa 

diferente.” 

 “A gestão documental tem de se preocupar tanto com o valor informacional como 

com o valor probatório.  

No ambiente digital ainda não se conseguiu garantir o valor legal tal como se 

apresenta para o suporte em papel e, por isso, há uma premência para solucionar essa 

questão. 

Por isso, apesar do encaminhamento electrónico não se conseguiu evitar que o papel 

acompanhe esse movimento e até algumas impressões para se apor a assinatura.  

O salto necessário tem a ver com a mudança para um ambiente onde o valor 

probatório esteja garantido qualquer que seja o suporte.” 
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 “A gestão documental é imprescindível para a execução do trabalho, uma vez que 

todas as decisões são baseadas nela e a perda de um documento/informação pode 

acarretar custos e problemas complexos quer à empresa quer ao cliente.  

Muitas vezes possuem documentos únicos, originais dos clientes que uma vez 

perdidos podem ser insubstituíveis. São muitas vezes os únicos responsáveis por 

conservar informações/documentos importantes dos clientes. 

Toda a documentação é confidencial e existe uma separação absoluta entre os 

documentos contabilísticos associados à facturação ao cliente e os restantes 

documentos de processos que envolvem o cliente para salvaguardar essa 

confidencialidade em caso de auditoria. 

É muito importante que a informação seja registada num repositório comum com uma 

organização uniformizada para que seja possível que qualquer advogado possa dar 

resposta/continuidade a uma solicitação de um cliente.” 

 “Com a gestão por processos de negócio conseguiu-se aumentar a responsabilização 

de todos os elementos que participam no fluxo de trabalho por ser possível rastrear as 

várias etapas, com vantagens para uma maior eficiência da organização.” 

 “Por detrás da desmaterialização há pessoas e vidas que não devem ser ignoradas. 

Muitos projectos locais contam com a boa vontade das Associações para suprir o 

desconhecimento e as falhas que resultam de algum desconhecimento de todas as 

regras.  

No futuro, com uma introdução directa dos dados pode haver desincentivo pela 

dificuldade em preencher os formulários e isso terá de ser tido em consideração.” 

 “A informação é fixada nos documentos, mas a sua essência é a própria informação 

independente do suporte físico. 

Há muita informação a circular nas organizações pelo que esta dinâmica só é possível 

quando estiver disponível e seja garantido o acesso rápido para facilitar a tomada de 

decisão” 

 “A GD é muito importante para garantir a gestão e controlo da informação e os 

respectivos prazos.” 
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 “A gestão documental é uma função estratégica e tem ganho algum protagonismo na 

organização nos últimos anos.  

Aqui, o que faz a diferença é haver uma sintonia entre as pessoas que trabalham nos 

arquivos e a direcção da “casa”.  

É importante que os sistemas de gestão documental reportem informação e 

indicadores para a gestão.” 

 “Os conteúdos musicais são muito importantes e são um factor distintivo porque só 

esta entidade, e uma outra, é que tem este tipo de arquivos.  

Têm cerca de 80 mil conteúdos deste género.  

Outro tipo de informação, como as notícias, é apenas conservado durante 90 dias 

porque esse é o prazo legal determinado quando precisam de informação mais antiga 

consultam a Agência Lusa. 

Continuam a manter o acesso a toda a informação de arquivo e quando mudam de 

plataforma mantêm o acesso de consulta aos dados de histórico.” 

 “Arquivos são um pilar das organizações.  

Boas práticas garantem a preservação em todas as suas qualidades e eliminar o que 

deve e pode ser eliminado, conservado o que é estritamente necessário. É a memória 

da organização. 

Gestão documental é garante/suporte para as restantes actividades.” 

 “Gestão documental suporta a estratégia, organizando a informação por processos e 

que responda às necessidades dos serviços.” 

 “A Gestão Documental é ferramenta de trabalho.  

Não é essencial porque não é essa a principal preocupação, mas sim as medidas de 

segurança. A Gestão Documental é suporte à missão, no âmbito interno e externo.” 

 “A aplicação de Gestão Documental está a ser usada aí a 20%.  

Sendo uma função estratégica da organização não está a ser-lhe dada a utilização que 

poderia ter, dado o elevado número de aplicações a que os utilizadores já têm que 

aceder diariamente. 

A Gestão Documental e o Arquivo são funções estratégicas.” 
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 “A gestão documental é uma ferramenta de auxílio, mas não é o principal.  

No entanto, como abrange todos os principais processos torna-se estratégica.” 

 “A Gestão Documental foi essencialmente uma questão operacional. Nos últimos anos 

houve necessidade de reduzir custos, daí a necessidade de implementar a Gestão 

Documental.” 

 “Gestão documental numa empresa de serviços é estratégica no sentido em que 

permite obter vantagem competitiva em situações de concorrência.” 

 “A Gestão Documental é uma função estratégica não só internamente, mas mais para 

os organismos apoiados. “ 

 “É função estratégica na empresa. 

O principal objectivo do investimento da entidade são as áreas da produção e é aqui 

que o foco da Gestão Documental é olhado com mais cuidado.” 

 “A GD é entendida como uma ferramenta de trabalho do dia-a-dia, mas não 

estratégica.” 

 “Para nós a gestão documental tem importância enquanto valor histórico, 

conhecimento e evidência, que é o mais importante para se conhecer as decisões que 

foram tomadas.” 

Adopção das boas práticas internacionais (ISO15489, MOREQ2010 e 
modelo OAIS) 

 “A gestão documental deve estar integrada com a gestão dos processos de negócio 

sendo essencial que se apliquem as boas práticas inspiradas na ISO15489, MOREQ e 

OAIS. 

Só que o problema está na oferta do mercado que não tem surgido com respostas 

para a implementação destas boas práticas.” 

 “A adopção de boas práticas é uma questão de inteligência pois não vale a pena 

reinventar a roda, quanto muito ajustar a cada realidade.” 

 “É importante adoptar os princípios e as boas práticas internacionais para garantir 

uma uniformização e uma orientação quanto ao modo de executar.” 
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 “A adopção de boas práticas deveria ser uma preocupação quando se inicia qualquer 

projecto para se conseguir uma visão global.  

Infelizmente, o que acontece na realidade é olhar para o problema que se pretende 

resolver o que leva à construção de estruturas de dados difíceis de adaptar quando se 

pretende evoluir e aplicar as recomendações sobre a gestão documental. Por vezes a 

única solução é mesmo deitar fora e fazer de novo! Temos por isso de olhar para uma 

aplicação e verificar se a mesma cumpre com os requisitos e orientações vigentes.” 

 “Considera que as normas são muito importantes, mas podem ser demasiado 

genéricas e não ter em consideração as especificidades do negócio.” 

 “Será uma implementação faseada, centrando primeiro as nossas etapas nos 

processos de negócio mais tradicionais para depois adoptar boas práticas e regras de 

gestão documental.” 

 “A falta de experiência e de competências por parte de quem implementa leva, em 

muitos casos, a que os projectos sejam implementados segundo a óptica dos clientes, 

sem que estes sejam sensibilizados para a importância da adopção de boas práticas.  

É necessário levar o cliente a adoptar regras e normas, mas é sempre mais fácil dizer 

“sim” a quem decide.” 

 “Há necessidade de enquadrar a implementação dos sistemas com os modelos, regras 

e normas legais.  

Seria muito importante a implementação dos requisitos MOREQ2010 e do modelo de 

preservação digital OAIS.” 

 “Valorizamos a adopção de boas práticas, mas ainda não está claramente assumido. 

Na eventualidade de adquirirmos um novo Sistema de Gestão Documental, há de facto 

a preocupação de alinhar com Boas Práticas. 

A organização está num processo ISO 9000 e quer ganhar alguma visibilidade na área 

da gestão documental, com as candidaturas que elaboraram e que irão implementar.” 

 “Conhece e valoriza, mas não estão consideradas no desenvolvimento do sistema.” 

 “Normas são importantes e estão a ser aplicadas.  

Plano hierárquico e Plano MEF 2.0.” 
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 “Normas e boas práticas são consideradas requisitos obrigatórios.  

Na auditoria há 2 anos foram identificadas oportunidades de melhoria.” 

 “Neste momento, no hospital o Arquivo é descentralizado nas diversas Unidades, 

existindo, portanto, vários arquivos.  

A classificação dos documentos é feita pelo secretariado que tem uma espécie de 

classificador.” 

 “Sempre que possível e aplicando bom senso, pode ser excessivo como orientação” 

 “A Administração Pública (AP) tem a obrigação de implementar as boas práticas 

internacionais.  

A normalização é muito importante na AP para facilitar o tratamento dos documentos 

e a interoperabilidade dos organismos.  

Também facilitava o trabalho das empresas de software.” 

 “O sector tem uma norma específica, ISO 9100, que é um bocadinho mais exigente do 

que a ISO 9000. A norma AS9100 é um sistema de gestão da qualidade amplamente 

adoptado e padronizado pela indústria do sector.” 

 “São muito importantes e foram tidas em conta na selecção do sistema de GD.” 

 “Utilizam um Plano de Classificação. A organização já teve a preocupação de adoptar 

na sua aplicação de Gestão Documental a classificação MEF (Macroestrutura 

Funcional) que ainda não é obrigatória para a Administração Local. Internamente, 

pegaram na MEF seleccionaram os códigos que mais utilizam e só esses estão visíveis 

para o utilizador.” 

 “Os normativos existentes são todos importantes, mas num ambiente digital os mais 

críticos são o MoReq2010 e o modelo OAIS de preservação digital.” 

 “Ninguém aplica o MoReq2010 pelo que não existe uma verdadeira gestão 

documental em Portugal.” 

 “Boas práticas são importantes, se bem que o utilizador comum não está 

sensibilizado.” 
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Processo da escolha do sistema de gestão documental 

 “Implementámos um sistema de gestão documental e workflow com o objectivo de 

uniformizar os procedimentos do expediente por toda a Universidade pois existiam 

formas de numeração de entrada diferentes para cada unidade e repetições do registo 

por cada local por onde o documento circulava.” 

 “A existência de um ERP para as autarquias implicou a obrigatoriedade de adoptar o 

módulo de gestão documental por falta de interoperabilidade que permita escolher 

outras soluções.  

Por isso estão condicionados a uma gestão documental que segue o modelo da 

tramitação dos documentos e não permite uma gestão por processos de negócio. 

A modernização administrativa e a desmaterialização são por isso condicionadas 

devido à dificuldade em conseguir uma interoperabilidade entre diferentes sistemas.” 

 “A actual aplicação tem muitas lacunas e esperam melhorar com uma nova versão.  

Mas esta fica muito condicionada por ter de ser fornecida pela mesma empresa que 

forneceu o ERP dada a sua falta de interoperabilidade condicionadora de uma 

liberdade de escolha.” 

 “O processo de aquisição do sistema inicial começou em 2009 e o sistema foi 

desenhado à medida. Esse sistema já estava datado e não permitia que criassem e 

alterassem os fluxos de documentos. O processo de negócio era definido de modo 

rígido e qualquer alteração implicava a instalação de uma nova versão. 

Para a aquisição do novo sistema foram definidos os requisitos principais: 

 Modelação de processos 

 Suporte para planos de classificação MEF 

 Funcionalidades básicas de GD 

Não foram consideradas normas nem outras recomendações. 

Viram cerca de 10 sistemas e depois abriram um procedimento de ajuste directo com 

consulta a várias empresas.” 

 “As várias versões têm sido adquiridas por concurso público depois da análise dos 

requisitos necessários e garantindo sempre o acesso a todo o histórico existente. 
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Tiveram vários fornecedores ao longo dos anos, mas sempre mantiveram a estrutura 

de dados.” 

 “No processo de escolha do sistema de gestão documental procuraram identificar 

organismos idênticos com áreas de negócio semelhantes ou organismos com os quais 

se relacionam e que estejam satisfeitos com o que implementaram. 

No processo de escolha foi importante:  

 Custo 

 Manutenção evolutiva 

 Garantia de uma melhor resposta interna.” 

  “Começou na gestão da correspondência para uso no expediente.  

O sistema cumpre as necessidades.” 

 “Grupo de trabalho foi criado, mas não foi consultado na escolha do sistema. 

Seleccionaram o sistema por não ter custos para a organização e para permitir 

interoperabilidade.” 

 “Objectivo geral, objectivos partilhados e interoperabilidade com sistemas em 

utilização na organização.” 

 “Para a aquisição da aplicação de gestão documental foram consultar o mercado, 

abriram concurso e a aplicação foi customizada àquilo que os responsáveis foram 

dizendo que precisavam. Foi configurado o workflow dos documentos. 

A informática não foi muito envolvida no processo de desenvolvimento da aplicação 

de gestão documental.” 

 “Foram considerados dois requisitos principais:  

 Preço 

 Integração com o ERP.  

O sistema que compraram não era o melhor que viram, mas enquadrava-se nestes 

dois requisitos. 

Também eram requisitos a classificação, a tramitação de documentos, o controlo de 

versões, assinatura digital e a possibilidade de alterar workflows.” 
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 “Foi por Concurso Público e vimos soluções afins já com alguma experiência na saúde.” 

 “Tínhamos uma aplicação de Gestão Documental interna. 

A transição para o novo SGD esteve relacionada com a necessidade de avançar para a 

desmaterialização.  

A proposta que tinha um módulo de reengenharia e desenho de Processos.” 

 “Simplicidade e orientação à pesquisa de informação. Pretende-se evoluir para 

considerar a tramitação e o arquivo.” 

 “Houve reuniões com vários fornecedores e com os Municípios.  

A escolha foi feita de acordo com o que nos pareceu que seria mais adaptado à 

Administração Local que também tem um negócio muito específico.  

As áreas de negócio da Administração Local são imensas e é muito difícil encontrar um 

Sistema de Gestão Documental que se adapte às necessidades.” 

 “O sistema foi escolhido pela informática e os serviços administrativos sem qualquer 

intervenção de arquivistas.” 

 “Foi por Concurso Público e procurámos adoptar uma solução transversal. 

A selecção da ferramenta é internacional e o processo de selecção é complexo. 

O Sistema de Gestão Documental de gestão de desenho é local.  

Tentamos sempre escolher ferramentas normalizadas e que sigam as melhores 

práticas.” 

 “Tivemos de aproveitar uma aplicação já utilizada no atendimento de clientes que foi 

usada para resolver uma outra necessidade.”  

 “Tinham uma amálgama de pessoas, informação e software que receberam de outros 

organismos e que tinham de organizar.  

O sistema de GD precisava de evoluir e de espelhar as mudanças que existiram na 

organização, foi mesmo por uma necessidade imperiosa. 

Fizeram uma abordagem da organização por processos para conseguir uma linguagem 

comum, definiram os macroprocessos com os dirigentes e a Direcção. 

Candidataram-se para adquirir um Balcão único de serviços com 3 componentes: 
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 Organização por processos 

 Criação de um ponto único de acesso 

 Implementação de GD e workflow 

A implementação correu bem porque eram um organismo jovem e conseguiram fazer 

passar a ideia internamente, foi possível porque conseguiram envolver todos os 

utilizadores incluindo as pessoas com formação arquivística e porque definiram 

primeiro os procedimentos.  

Tiveram que identificar qual a informação que é relevante conservar e quais são os 

pontos de contacto com o sistema de GD. 

A equipa de projecto era mista com pessoas da área dos sistemas de informação, 

arquivo e centros de documentação.” 

 “No grupo não têm nenhum sistema de GD que centralize a informação. 

O correio que chega em papel é entregue aos destinatários no mesmo formato, não há 

centralização. 

A distribuição da informação que chega via e-mail é da responsabilidade dos 

destinatários, bem como, o seu arquivo.  

Todos os e-mails são eliminados automaticamente 3 meses depois.” 

 “A gestão documental é feita de modo manual, os documentos entrados são 

numerados e datados. No servidor, estão criadas pastas por área e por aluno. 

O processo do aluno existe em papel e em digital. Cada aluno tem uma pasta no 

servidor com todo o processo, bem como, uma pasta física com todo o processo em 

papel. Cada departamento, cada professor e cada coordenador tem uma pasta no 

servidor. 

No final de cada ano lectivo, os documentos não activos são movidos para um 

repositório com acesso restrito. 

A Contabilidade é toda em papel. Todas as pastas no servidor têm cópias que são 

preservadas.” 
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A implementação do projecto na organização 

 “Na implementação da GD na AP, toda a componente das preocupações arquivísticas 

fica para depois pois há inflexibilidade dos arquivistas.  

A visão do arquivista está virada para o umbigo, não compreendendo que não é 

obrigação da AP implementar estas orientações, mas é voluntariado.  

Pessoalmente, acha que algumas orientações são de difícil implementação pois não se 

adequam à gestão do negócio.” 

“A solução que está a ser implementada irá ter uma forte integração com o ERP e 

reduzir muito o volume de papel que era necessário tratar.  

A maior dificuldade está em eliminar os processos manuais que existiam. 

O redesenho dos processos que está a ser feito vai transformar o meio físico actual. Na 

prática deixa de existir esse suporte, difícil de manter numa organização com grande 

diversidade de áreas de negócio e dispersão geográfica.” 

 “A maior dificuldade foi romper com a cultura instituída pois uma solução nova impõe 

mudanças de regras nem sempre fáceis de assimilar.  

Optámos por uma abordagem incremental, acompanhada de formação em posto de 

trabalho, conciliando práticas e formas de trabalhar de cada unidade com o novo 

procedimento. 

Em vez de uma acção disruptiva entendemos ser melhor uma metodologia 

incremental orientada para a melhoria contínua, através do ajustamento progressivo 

ao novo procedimento.  

A obrigatoriedade legal da assinatura sobre papel é uma condicionante que limita ir 

mais além.” 

 “As principais dificuldades encontradas estiveram relacionadas com a adesão dos 

utilizadores e a mudança de conceitos base do sistema.  

Um processo no sistema anterior era um circuito de documento. Quando chegava 

outro documento associado à mesma queixa era aberto um novo processo.  

Também têm tido dificuldades de ajuste às particularidades da organização e aos 

procedimentos internos. 
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Os documentos podem ser tramitados de forma ad-hoc ou via workflow. Organizam os 

documentos em dossiers e podem classificá-los com o plano de base MEF.” 

 “Os principais problemas encontrados prendem-se com as limitações de storage e a 

garantia da preservação dos documentos ao longo dos anos. 

Toda a actividade é organizada em projectos/processos. Existe um sistema de 

codificação com 2 níveis (projecto/acção) que depois por sua vez é utilizado para 

codificar todos os documentos associados a eles. 

Não têm recursos com formação específica. 

Têm um sistema de GD, mas os documentos mais pesados (relatórios) são organizados 

num repositório central de directorias, organizado de acordo com a classificação 

projecto/processo e acções. Esta organização em directorias é efectuada por limitação 

de storage do sistema actual, mas também porque para efeitos de conservação 

entendem que esta é a melhor forma de garantir o acesso.  

Os documentos são conservados em PDF e fazem pesquisa no conteúdo utilizando a 

pesquisa do Windows. 

Implementaram o sistema há cerca de 20 anos, era um conceito que incluía 

componentes de GD e componentes de classificação documental, incorporando a 

gestão de e-mails e a preservação electrónica em CD.  

Actualmente, vai na 6ª ou 7ª versão e o sistema já suporta outras funcionalidades, 

como registo de despachos e workflows. 

Têm também um software, desenvolvido in-house, de Gestão de Arquivo para os 

documentos mais antigos que estão fora do actual sistema de GD. 

O sistema de Gestão de Projectos permite gerir o tempo das auditorias através do 

preenchimento de folhas de horas, retornando informação importante sobre os custos 

de cada projecto. Como este sistema integra com o sistema de GD é possível consultar 

também todos os documentos associados a uma auditoria.” 

 “A aplicação de gestão documental que existia inicialmente não respondia às 

necessidades da organização, foi então necessário fazer a transição para uma outra 

aplicação de gestão documental.  
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Nessa altura a organização teve alguns problemas com a migração de dados de um 

sistema para outro.” 

 “Como não foi efectuado um levantamento de requisitos, faltavam muitas 

funcionalidades que foram sendo montadas ao longo do tempo.  

Não é um sistema amigável, mas é funcional. 

Também têm algumas anomalias, em consequência da implementação de 

funcionalidades no momento em que são necessárias e feitas aos poucos, que por 

vezes não são resolvidos e complicam o trabalho dos utilizadores.” 

 “O Grupo de trabalho não definiu ainda abordagem para a implementação, que terá 

apoio da empresa fornecedora. Tem de haver envolvimento das chefias.  

A formação é essencial e deve ser dada quando da entrada em produção.  

O classificador será introduzido juntamente com o sistema. Os termos do índice foram 

já trabalhados pelo grupo de trabalho e serão importantes para a adopção pelos 

utilizadores.” 

 “A formação dos utilizadores e a resistência à adopção do SGD. A recomendação é 

manter esforço de formação e ajuste às necessidades específicas dos utilizadores.” 

 “A oposição dos utilizadores pelo esforço adicional pedido. A gestão documental 

actual está centrada no expediente.” 

 “Depararam-se com a resistência e a má vontade dos funcionários que resultaram de 

questões técnicas, equipamentos e acessos à Internet.” 

 “A meio da implementação da Gestão Documental mudou o Conselho de 

Administração.  

Os trabalhadores, médicos e enfermeiros e pessoal auxiliar, têm dificuldade em 

adaptar-se a tantas aplicações informáticas que têm que usar regularmente no dia-a-

dia. Existem 12 aplicações Clínicas e 12 aplicações Administrativas. 

Um dos principais problemas é que, por vezes, o documento original em papel não 

tem despacho nenhum pois os despachos são dados na aplicação de Gestão 

Documental.  

Assim, quando há auditorias torna-se mais difícil evidenciar. 



 

68 

 

O Estado da Arte na Gestão Documental em Portugal 

Outro dos problemas prende-se com a não adesão das pessoas ao projecto de Gestão 

Documental, por dificuldade de tempo.” 

 “O principal problema encontrado foi o de assegurar a segurança da informação. É 

necessário controlar os acessos. 

Por outro lado, a principal dificuldade são as pessoas. 

As questões da gestão da mudança são complexas e alguns utilizadores adaptam-se 

melhor do que outros. 

A recuperação de informação é complicada porque o mecanismo de pesquisa do 

sistema não é muito intuitivo e também porque os utilizadores não introduzem 

correctamente a informação.” 

 “Não encontrámos grandes problemas, mas as maiores resistências foram ao nível dos 

Recursos Humanos.  

As evidências das vantagens não são logo visíveis para todos os colaboradores. Mas 

depois começaram a ver as mais-valias na classificação dos processos e na pesquisa, 

entre outros.” 

 “A definição das regras de confidencialidade e a gestão dos acessos é outra 

preocupação que terá de ser garantida no futuro.” 

 “Um dos problemas é não ser possível a migração de dados de uma para outra 

aplicação. Vão ter que trabalhar sempre com os dois sistemas de Gestão Documental, 

se não encontram os documentos mais antigos. 

Quem fez o levantamento dos processos encontrou ainda outras dificuldades: 

 Resistência à mudança – sempre se fez assim … 

Fizeram trabalho com os Dirigentes da Camara para o mapeamento dos processos de 

negócio. 

Há pessoas que estão com algum “medo de perder” o papel físico. 

O parque informático não é novo, pelo que, para comportar a nova aplicação de 

Gestão Documental houve necessidade de reconfigurar máquinas.” 

 “Dificuldades em relação a: 

 Adaptação dos utilizadores que usavam uma solução mais funcional 
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 Migração de dados.  

Não foi designado um dono para esse projecto.” 

 “A principal dificuldade foi adaptar o Sistema de Gestão Documental às necessidades 

das autarquias locais, porque não havia nada no mercado, completamente adaptado. E 

isso é difícil porque tiveram que partir do zero. Tiveram que fazer reengenharia e 

desenhar processos para os introduzir no Sistema de Gestão Documental.  

Quando efectuaram o levantamento dos processos de negócio ainda não tinham a 

plataforma escolhida e os pressupostos não eram os mesmos.  

Assim, ainda não conseguiram ter processos predefinidos e automatizados, têm 

processos ad-hoc. 

A resistência das pessoas à mudança é outra dificuldade. 

Os fornecedores de soluções de Gestão Documental têm alguma dificuldade em 

perceber o negócio da Administração Local que é muito específico.  

Há uma quantidade de processos de negócio que são transversais na Administração 

Pública e a Gestão Documental tem que se adaptar. 

As plataformas de Gestão Documental hoje estão mais viradas para o sector privado. 

As aplicações da Contabilidade e da Gestão Documental não comunicam entre si, o 

que é mais uma dificuldade.” 

 “Faltam os requisitos essenciais de uma gestão documental, como a fidedignidade, a 

autenticidade e a integridade que devem ser mantidos neste ambiente digital e uma 

visão sistémica de enquadramento com as diferentes aplicações existentes.” 

 “Considera que o paradigma actual é o da desmaterialização da informação, não 

necessariamente documentos, e que os e-mails deveriam estar melhor organizados.” 

 “Recursos e tempo para aprender e saber. 

Processo de aprendizagem muito longo e que consome muito tempo dos recursos 

humanos.” 

 “Os principais problemas estão relacionados com a resistência à mudança e a falta de 

visão, muitas vezes as pessoas não conseguem descrever o que fazem nem porque o 

fazem. 
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A pessoa que está no expediente tem dificuldade em encaminhar certos documentos, 

pelo que, recorre a um superior o que aumenta a circulação dos mesmos, onde o 

sistema deveria fornecer a capacidade de uma tramitação automática que evite estes 

estrangulamentos.  

Há sempre alguma iliteracia digital que leva a ser difícil aproveitar bem a tecnologia.” 

Resultados alcançados, melhorias na gestão da informação e na 
organização 

 “Uma primeira vantagem foi a uniformização. Também teve importância saber por 

onde tramitava, dado que se conseguiu uma consolidação das práticas ao nível 

transversal da organização. 

Há uma percepção que houve ganhos significativos, apesar de ser difícil medir. 

Como foi acolhido por cada Unidade, tendo sido aceite de forma generalizada. Ainda é 

necessário conseguir a completa consolidação dos procedimentos para evitar alguma 

disrupção do processo normal evitando encaminhamentos paralelos quando se 

imprime um documento e se encaminha fora do sistema. 

A gestão documental funciona aqui como um suporte à tramitação pelo que cada 

unidade ainda pode recorrer às suas formas usuais de organizar o trabalho. 

A gestão documental é, portanto, uma ferramenta de suporte à circulação, mas não 

obriga os utilizadores a seguir de forma rígida deixando-os mapear os processos de 

negócio da forma como melhor entendem, encaminhando para a pessoa/unidade que 

tem que tomar uma acção sobre determinado processo.” 

 “As principais vantagens são a possibilidade de classificar, com base num plano de 

classificação pré-definido, de modelar processos e o facto de toda a informação ter 

sido abrangida neste projecto. 

Há evidência de todos os processos de decisão e processamento da informação. 

Passaram a ter num único local toda a informação e há tratamento de tudo o que saía 

da regra. 

Conseguem controlar mais facilmente duplicações de dados e quem pode alterar ou 

eliminar determinada informação. 
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Tornou-se mais fácil distribuir a informação por todos os utilizadores, mas de uma 

maneira geral transpuseram os procedimentos em papel para o sistema. 

Desmaterializaram parte dos circuitos, mas muita coisa ainda circula em papel.” 

 “Os mais importantes prendem-se com: 

 Preservação e acessibilidade da informação 

 Facilidade de pesquisa 

 Controlo do envolvimento das pessoas nos processos 

 Controlo de acessos” 

 “O mais importante é terem conseguido conservar a informação a longo prazo, a 

preservação é o principal.  

Poupança de tempo na pesquisa, apesar de ainda não terem quantificado essa 

poupança. 

Nem todos acedem à mesma informação, não por questão de confidencialidade, mas 

porque não têm um perfil de consulta e por isso todos poderiam alterar ou eliminar 

conteúdos e, involuntariamente, perder informação.  

Quando precisam de dados a que não têm acesso podem efectuar pedidos. 

Há alguma normalização porque apenas alguns utilizadores inserem conteúdos. 

Aumento de eficiência porque perde-se menos tempo à procura de conteúdos, mas 

isso nunca foi medido.” 

 “Melhoria enorme nos tempos de resposta, internos e ao cidadão, passou de semanas 

para 1-2 dias. 

A desmaterialização permitiu reduzir a circulação do papel e redução de custos. 

Melhor organização da informação, de dispersa para centralizada, permite maior pró-

actividade e confiança nos dados obtidos. 

Acesso é transversal a toda a Câmara, mediante permissões.  

Maior colaboração entre as áreas da Câmara. 

Simplificação de processos e normalização de procedimentos. 

Todas as áreas beneficiaram com maior eficiência no atendimento.” 



 

72 

 

O Estado da Arte na Gestão Documental em Portugal 

 “Economia de tempo, libertando recursos para outras actividades.  

Melhoria significativa no acesso, mas partilha e trabalho colaborativo não são 

prioridades. Pretende-se garantir segregação e controlo dos acessos. 

Pretende-se também simplificar processos.  

Estão a ser trabalhados workflows, na contabilidade, relações internacionais e recursos 

humanos para evolução posterior da solução. 

Espera-se maior impacto na contabilidade, RH, relações internacionais, jurídicos.  

No futuro, haverá um único arquivo. Vai permitir reduzir papel.” 

 “Ganhos na:  

 Análise e tratamento dos dados 

 Boa gestão da documentação 

 Redução de custos 

 Questões ambientais 

 Tratamento digital 

 Acesso facilitado 

 Obtenção mais rápida dos dados 

 Recuperação e tratamento da informação 

 Suporte à tomada de decisão, mais rápida e imediata. 

Os níveis de acesso estão atribuídos por níveis de autorização, todos podem ver, mas 

nem todos podem editar.” 

 “Com a introdução de formulários digitais evitaram a deslocação dos profissionais aos 

serviços para fazer algum tipo de requerimento, por exemplo na área dos recursos 

humanos. 

Também há uma redução de uso do papel, com consequente redução de custos. 

O objectivo final era uma melhoria no acesso e partilha de informação. 

Podem afirmar que houve economia de tempo e maior rapidez nos processos, mas o 

trabalho colaborativo ainda necessita de ser melhorado.  
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Para dar um exemplo, as pessoas nem sempre usam o e-mail institucional e a 

aplicação está feita para enviar um e-mail de notificação para o endereço institucional 

pois o sistema gera um alerta, e isso prejudica.” 

 “Há uma maior partilha da informação e perdem menos tempo a telefonar para os 

colegas para saber onde se encontra a documentação.” 

 “Ganhos quanto a: 

 Não perder documentos. 

 Recuperar e relacionar a informação 

 Melhoria no acesso e partilha 

 Controlo do acesso à informação pelos utilizadores 

 Houve alguma normalização. 

A melhoria foi menos conseguida na simplificação dos processos, careceu de mais 

automatização 

Melhoria transversal nas áreas financeira, RH e contratos.” 

 “O projecto da plataforma GD estava decidido. A equipa tem o apoio do presidente, 

mas o resto da casa não se interessa em utilizar no dia-a-dia. 

Embora, o objectivo seja de utilizar apenas a plataforma GD, tal não se verifica. 

Por exemplo. O registo do correio entrado é feito em triplicado, utilizando as 3 

ferramentas de cada um dos anteriores organismos.  

Os resultados estão relacionados com tudo o que já foi conseguido até agora com uma 

equipa de apenas 2 pessoas. 

Melhorias na interoperabilidade com sistemas de gestão do negócio em alguns 

processos. 

Por exemplo: o pedido de excepção – o pedido é registado e toda a tramitação fica do 

lado do organismo. Os dois processos comunicam e interagem sem que o utilizador do 

organismo se aperceba ou tenha de conhecer outro interface para além do sistema de 

informação dos pedidos de excepção.” 
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 “Há um classificador incorporado na aplicação de Gestão Documental, que é utilizado 

pelo Expediente. O classificador está a ser utilizado não só para o registo do 

documento em si, mas também para os documentos partilhados.  

Mais importante do que o classificador é quem pode aceder aos diversos perfis de 

utilizador. 

Uma das vantagens é conhecer o ponto de situação de cada processo.  

Há vantagens em termos de eficácia e de eficiência da organização.  

Há também vantagens na resposta atempada às necessidades da administração com o 

módulo ‘reuniões do Conselho Directivo’ que foi construído internamente.” 

 “Ainda não conseguiram colocar a “nova” aplicação de Gestão Documental em uso, 

mas já efectuaram: 

 Levantamento de requisitos; 

 Parametrização da aplicação; 

 Formação 

Reportando à aplicação de GD que usam actualmente, conseguem perceber bem onde 

está o documento e obter alguns indicadores de produtividade, de quantidade, … 

A adopção da MEF – Macro Estrutura Funcional – veio inserir mais uma complexidade 

e estão muito reticentes em relação à sua utilização.” 

 “Pesquisa facilitada e melhor qualidade da informação. 

Melhorias no acesso e partilha da informação e no trabalho colaborativo. 

Aumento significativo da eficácia e da eficiência da organização, sobretudo na gestão 

de propostas e na gestão de CV (outsourcing).” 

 “Na organização já tinham uma plataforma que não fazia gestão dos processos de 

negócio, só fazia Gestão Documental. 

As vantagens que esperam alcançar com a nova GD: 

 Diminuir o papel; 

 Ter os processos desmaterializados - transição para o novo sistema de Gestão 

Documental que vai avançar para o ano. 
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Quanto às Ordens de serviço e Pareceres, estes ficam disponíveis na aplicação de 

Gestão Documental.  

Ajuda a tornar mais claros os conteúdos dos processos. 

A organização já tem, há cerca de 10 anos, a preocupação de disponibilizar serviços em 

on-line. Nessa altura, fizeram com os Municípios a reengenharia dos processos. 

Nesta área, a organização tem tido um papel “pedagógico” e facilitador muito 

importante junto dos Municípios.” 

 “A GD que está em funcionamento destina-se ao registo e circulação, não existindo 

qualquer aproximação aos processos de negócio.  

As maiores vantagens foram a rapidez de acesso e a facilidade na classificação das 

rúbricas mais usuais.” 

 “A maior vantagem foi conseguir maior comunicação e tramitação electrónica com 

rapidez na circulação, o que levou a uma gestão colaborativa.  

Ao forçar o registo dos documentos por todos os intervenientes tornou possível 

salvaguardar a informação evitando perder qualquer facto pertinente.” 

 “Sistematização de Processos e um resultado do produto final com qualidade. 

Menos erros no processo de produção.  

Agora sabem que o que produzem é o que efectivamente é esperado, isto é 

importante porque é uma indústria muito nova na região. 

Na área da produção uma mesma pessoa não pode realizar duas actividades seguidas. 

Há segregação de funções em todas as áreas. 

Em relação a gestão da informação, a empresa está cotada na bolsa de NY e está, por 

isso, obrigada a determinada compliance, o que reforça a necessidade de cumprir 

procedimentos bem delimitados. 

“Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e 

regulamentares, as políticas e as directrizes estabelecidas para o negócio e para as 

actividades da empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou 

inconformidade que possa ocorrer.”” 
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 “O sistema vai sempre necessitando de alterações à medida que existem mudanças 

organizacionais. 

Utilizam assinatura digital no despacho e conseguiram desmaterializar o circuito, mas 

não os processos.  

Quando tem implicações financeiras o despacho final é feito sobre o papel com a 

impressão dos restantes despachos. 

As partes interessadas podem manter-se sempre a par da evolução de cada processo e 

há uma maior transparência. 

Há melhorias, mas ainda não criaram indicadores para medição dos processos e, por 

isso, não têm informação objectiva, mas os circuitos internos estão mais eficientes.” 

 “Apesar das dificuldades sentem que foi possível eliminar alguma redundância, 

responsabilizando mais as pessoas e optimizando os circuitos, os quais podem vir a ser 

revistos e melhorados em fase posterior.” 
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As conclusões 

 Para a maioria dos entrevistados o Sistema de Gestão Documental deve incorporar a 

gestão dos processos; 

 A maioria dos entrevistados considera que o Sistema de Gestão Documental é um 

activo estratégico, mas não valorizado; 

 A falta de interoperabilidade dos Sistemas de Gestão Documental existentes limita 

muito a escolha dos utilizadores; 

 A maioria dos entrevistados da área pública conhece as normas e tenta aplicá-las, mas 

na área privada as normas são desconhecidas; 

 As principais dificuldades são a resistência à mudança dos recursos humanos e a falta 

de suporte das chefias – como em qualquer outro projecto de mudança; 

 A maioria das entidades que utiliza um Sistema de Gestão Documental considera que 

obteve ganhos e redução nos custos; 

 O Sistema de Gestão Documental deve ser configurado para ser amigável para o 

utilizador produtor; 

 Encontrámos organizações com uma excelente utilização do Sistema de Gestão 

Documental no seu dia-a-dia, completamente integrado com o negócio. 
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Anexos 
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ISO 15489-1:2016 - Contributo à sua disponibilização em 
língua portuguesa 

Preâmbulo 

Os resultados apresentados no presente estudo e os princípios e boas práticas que vimos 

defendendo nas várias conferências e publicações organizadas desde 2012, pelo Grupo de 

Informação Documental da APDSI, suscitaram em todos nós o interesse por reflectir sobre a 

recente norma ISO 15489 publicada em Abril de 2016. 

Tivemos em conta que ao procurar avaliar como, em Portugal, são compreendidas as boas 

práticas que têm sido promovidas por este grupo nos deparamos com um grande alheamento 

das mesmas. Estando a ISO 15489 na origem das linhas de orientação dos sistemas de gestão 

documental a mesma, ao elencar as orientações relativas à gestão de documentos de arquivo 

nas entidades produtoras (públicas ou privadas) para utilizadores internos ou externos, 

procura assegurar que os documentos produzidos, capturados e geridos num sistema de 

gestão documental, são os adequados e possuem as características necessárias para 

constituírem evidência dos processos de negócio das organizações. 

Decidimos por isso disponibilizar este singelo contributo em língua portuguesa para a 

compreensão (e futura tradução) da actualização recentemente publicada da norma ISO 

15489-1 ao qual adicionamos algumas notas. 

Com um foco mais forte nos sistemas e no controlo dos registos, a nova versão é um pouco 

mais conceptual que as anteriores com maior destaque para os metadados enquanto 

mecanismos importantes no controlo dos registos. Este é, certamente, um reconhecimento da 

origem nado-digital da maioria dos registos criados em empresas modernas.  

A terminologia mudou, especialmente com a definição de Avaliação com um foco maior na 

análise de contexto empresarial, actividade e risco dos registos. A Avaliação compreende 

essencialmente a análise de requisitos para registos num contexto de negócio e, portanto, 

representa os primeiros passos na governança da informação tendo em conta que nos dias de 

hoje os sistemas de gestão documental são ferramentas essenciais para uma visão integrada 

da gestão de documentos de arquivo e processos de negócio. 

A maior mudança é a omissão da metodologia DIRKS (Designing and Implementing 

Recordkeeping Systems), que foi durante muito tempo o referencial para a implementação de 

uma gestão de arquivos. Ao contrário, esta mudança que incorpora uma visão mais holística da 
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manutenção de registos onde incorpora a segurança da informação e a gestão de riscos vem 

reforçar o modelo de requisitos patrocinado pela União Europeia e elaborado sob os auspícios 

do DLM Fórum – o MoReq2010, que tarda em ser aceite em Portugal como a especificação a 

ser adoptada em Portugal por utilizadores e fornecedores de sistemas de gestão documental. 

Na sua versão de 2001, era composta por duas partes sendo que em 2016 apenas foi publicada 

uma única parte (Princípios e conceitos). 

De forma esquemática apresentam-se na figura seguinte as diferenças entre as versões de 

2001 e 2016. 

 

Figura 21 - Mapeamento conceptual entre as versões de 2001 e 2016 da ISO 15489-1 
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Mapeamento conceptual entre as versões de 2001 e 2016 da ISO 15489 

ISO 15489-1:2001 ISO 15489-2:2001 ISO 15489:2016 

Orientações relativas à gestão 

de documentos de arquivo nas 

entidades produtoras, públicas 

ou privadas, para utilizadores 

internos ou externos. 

Recomendações de aplicação 

aqui apresentadas segundo as 

correspondências para a parte 

1 e indicadas nesta parte 2. 

Princípios para a gestão de 

registos a serem descritos 

relacionados com a criação, 

captura e gestão 

1. Âmbito 1. Âmbito 1. Âmbito 

2. Referências normativas 2. Referências normativas 2. Referências normativas 

3. Termos e definições 3. Termos e definições 3. Termos e definições 

4. Vantagens da gestão de 

documentos de arquivo 

A gestão de documentos de 

arquivo regula a prática tanto 

de arquivistas como de 

qualquer pessoa que cria ou usa 

documentos no decurso das 

suas actividades. O que inclui a 

gestão dos documentos e suas 

vantagens para uma 

organização. 

4. Processos e controlo de 

documentos de arquivo 

A norma formula directrizes 

sobre as operações de gestão 

de documentos de arquivo, 

descritas numa sequência 

linear. Na prática, estas 

operações não se realizam 

necessariamente nessa 

sequência e umas operações 

podem ocorrer 

simultaneamente, outras 

dependem da existência de 

instrumentos criados no âmbito 

de processos que, na 

sequência, são descritos 

posteriormente. 

4. Princípios para a gestão de 

registos 

Princípios para a gestão de 

registos a serem descritos 

relacionados com a criação, 

captura e gestão, estrutura e 

sistemas de gestão documental. 
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ISO 15489-1:2001 ISO 15489-2:2001 ISO 15489:2016 

5. Ambiente regulador 

Todas as organizações precisam 

de identificar o ambiente 

regulador que afecta as suas 

actividades, bem como os 

requisitos para as documentar. 

As políticas e procedimentos 

das organizações devem 

reflectir a aplicação do 

ambiente regulador aos seus 

processos de negócio. Uma 

organização deve fornecer 

prova adequada da sua 

conformidade com o ambiente 

regulador, na forma como 

documenta as suas actividades. 

- 

5. Registos e sistemas de 

gestão documental 

Apresenta as características dos 

registos e dos sistemas que 

fazem a sua gestão 

6. Política e responsabilidades 

Uma organização que procura 

estar em conformidade com a 

norma NP ISO 15489 deve 

estabelecer, documentar e 

divulgar políticas, 

procedimentos e práticas para 

a gestão de documentos de 

arquivo, de modo a assegurar a 

satisfação das suas 

necessidades de prova, 

responsabilidade e informação 

sobre as actividades que 

desenvolve. 

2. Políticas e responsabilidades 

No número 6 da norma NP ISO 

15489-1 determina-se, em 

termos gerais, que as 

organizações que procurem a 

conformidade com esta norma 

necessitam de pôr em prática 

uma política de gestão de 

documentos de arquivo. Esta 

parte fornece orientações 

adicionais sobre políticas de 

gestão de documentos de 

arquivo e desenvolve os tipos 

de responsabilidade a serem 

definidos e atribuídos. 

6. Políticas e responsabilidades 

Políticas que devem especificar 

as responsabilidades e 

autorizações para utilizadores, 

partes interessados na gestão 

dos registos e outros 

utilizadores de sistemas de 

gestão documental 
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ISO 15489-1:2001 ISO 15489-2:2001 ISO 15489:2016 

7. Requisitos para a gestão de 

documentos de arquivo 

Os documentos de arquivo são 

produzidos, recebidos e 

utilizados na condução das 

actividades de uma 

organização. Para garantir a 

continuidade das suas 

actividades, cumprir com o 

ambiente regulador e criar 

condições de responsabilização, 

as organizações devem produzir 

e manter documentos de 

arquivo. 

- 

7. Avaliação 

Processo de análise das 

actividades de uma organização 

com vista a determinar quais os 

registos que devem ser criados 

e capturados e por quanto 

tempo devem ser mantidos. 

8. Concepção e implementação 

de um sistema de arquivo 

As estratégias de gestão de 

documentos de arquivo são 

baseadas no desenvolvimento e 

adopção de políticas, 

procedimentos e práticas, e na 

concepção e implementação de 

sistemas, de modo a satisfazer 

as necessidades operacionais 

da organização, e em 

concordância com o ambiente 

regulador. 

3. Estratégias, concepção e 

implementação 

As recomendações para 

aplicação do número 8 da 

norma NP ISO 15489-1 

descrevem as características 

essenciais dos sistemas de 

arquivo e fornece um 

enquadramento para a sua 

implementação. O número 8.4 

da mesma norma é aqui 

desenvolvido, sendo fornecidas 

orientações para a concepção e 

implementação de sistemas 

para gerir documentos de 

arquivo segundo a metodologia 

DIRKS. 

8. Entidades de controlo 

Entidades de controlo que 

incluem esquemas de 

metadados dos registos; planos 

de classificação funcionais; 

regras de acesso e permissões e 

tabelas de selecção. 
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ISO 15489-1:2001 ISO 15489-2:2001 ISO 15489:2016 

9. Processos e controlo de 

gestão de documentos de 

arquivo 

A determinação dos 

documentos a integrar num 

sistema de arquivo decorre da 

análise do ambiente regulador, 

das exigências determinadas 

pela obrigação de prestar 

contas sobre as actividades 

desenvolvidas, das 

necessidades de gestão e dos 

riscos associados à não 

existência de documentos de 

arquivo. Os requisitos variam 

em função do tipo de 

organismo e do 

enquadramento legislativo ou 

social em que se move. 

4. Processos e controlo de 

documentos de arquivo 

Sem a preocupação de seguir a 

ordem de operações indicadas 

na norma NP ISO 15489-1, 

procura-se aqui orientar a 

implementação identificando: 

a) os instrumentos 

necessários para as 

diferentes operações de 

gestão de documentos de 

arquivo e o seu 

desenvolvimento; 

b) os factores que irão afectar 

ou determinar a natureza 

das operações de gestão de 

documentos de arquivo, em 

várias organizações e 

contextos jurídicos, e; 

c) os processos que fazem uso 

desses instrumentos. 

9. Processos de criação, 

captura e gestão dos registos 

a) processos que incluem a 

criação de registos; 

b) captura de registos; 

c) classificação e indexação; 

d) controle de acesso; 

e) armazenamento dos 

registos; 

f) utilização e reutilização; 

g) migração ou conversão; 

h) eliminação. 
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ISO 15489-1:2001 ISO 15489-2:2001 ISO 15489:2016 

10. Controlo, ajustamento e 

revisão 

É necessário realizar 

periodicamente acções de 

monitorização para assegurar 

que os processos e 

procedimentos do sistema de 

arquivo estão a ser 

implementados em 

conformidade com as políticas 

e os requisitos definidos, e que 

os resultados obtidos são os 

esperados; deve ser examinado 

o desempenho organizacional e 

o grau de satisfação dos 

utilizadores do sistema de 

arquivo. 

5. Controlo, ajustamento e 

revisão 

Os processos de monitorização 

são documentados para 

fornecer prova da 

conformidade do sistema 

relativamente às políticas, 

procedimentos e normas que a 

organização adoptou. 

Os programas de monitorização 

sistemática, concebidos e 

desenvolvidos em atenção às 

regras e regulamentos 

existentes, podem mais 

facilmente ir ao encontro dos 

requisitos de responsabilidade 

organizacional. 

- 

11. Formação 

Uma organização que queira 

adoptar a presente norma NP 

ISO 15489 deve definir um 

programa de formação 

contínua em arquivo. Os 

programas de formação sobre 

os requisitos e as práticas de 

gestão de documentos de 

arquivo devem ter em linha de 

conta as atribuições e as 

responsabilidades. 

6. Formação 

Nesta parte são apontados 

alguns requisitos de um 

programa de formação; pessoal 

a formar; formação para 

técnicos especializados; 

métodos de formação; 

avaliação e actualização de 

programas de formação. 

- 
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A ISO 15489:2016: introdução 

A norma vem apresentar os conceitos fundamentais relativos à criação, captura, acesso e 

gestão das evidências denominadas por documentos de arquivo que constavam da anterior 

versão. 

Iremos aqui usar o termo registo pois na verdade trata-se de gravar, com valor probatório, um 

facto que representa uma actividade ou decisão. Mas o que são registos neste âmbito? Os 

registos não são apenas uma evidência dos processos de negócio, mas também activos de 

informação. Eles podem ser distinguidos a partir de outros activos de informação pelo seu 

papel probatório de uma transacção e pela sua dependência no recurso a metadados 

descritivos, os quais são utilizados não só para indicar e preservar o seu contexto, mas também 

para aplicar regras adequadas à sua gestão. 

A gestão dos registos inclui: 

a) criação e captação de registos para atender às exigências de evidência dos processos 

de negócio de uma organização; 

b) tomar as medidas adequadas para proteger a sua autenticidade, confiabilidade, 

integridade e usabilidade no seu contexto de processos de negócio e requisitos para a 

sua gestão ao longo do tempo. 

Nesta parte da norma, os termos "actividade" ou "actividades comerciais" foram utilizados 

para significar as actividades que suportam a organização, sendo as transacções e os processos 

de trabalho representações de formas particulares de "actividade". 

Sendo uma tendência cada vez maior para que os mesmos sejam criados e mantidos em 

ambientes digitais, oferecendo uma gama de oportunidades para novos tipos de utilização e 

reutilização, isso também permite uma maior flexibilidade na implementação de sistemas de 

gestão de documental. 

O desafio está cada vez mais na alteração dos modelos de negócios que actualmente já 

passaram a época da tradicional lógica de registo e que agora se encontram, ou deveriam 

encontrar, numa fase em que a informação é um activo essencial para a tomada de decisão e a 

resposta às necessidades das organizações e dos seus clientes, com os consequentes 

benefícios que estão associados e que ao longo da norma também são referidos. 
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Por tais motivos, foram preferidos os seguintes termos na correspondência para língua 

portuguesa: 

Terminologia da norma Terminologia utilizada 

Records Registos 

Record systems Sistemas de gestão documental 

Control records Entidades de controlo 

Business classification schemes Planos de classificação funcionais 

Work processes Fluxos de trabalho 

Business process Processo de negócio 

 

Tivemos ainda o seguinte entendimento para as definições de negócio e processos de negócio: 

 Negócio - conjunto de pessoas e actividades interligadas oferecendo a competências 

distintivas em resposta às necessidades e preferências de potenciais interessados. 

 Processos de negócio – conjunto de actividades das organizações que têm em vista 

garantirem a execução de uma cadeia de valor. As evidências que representam estas 

actividades, ao serem capturadas, dão origem a registos num sistema de informação. 
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1. Âmbito 

Esta parte da ISO 15489 define os conceitos e princípios a partir dos quais a criação, captura e 

gestão de registos devem ser desenvolvidos. São descritos conceitos e princípios relacionados 

com: 

a) registos, metadados para registos e sistemas de gestão documental; 

b) políticas, responsabilidades atribuídas, monitorização e formação de apoio à gestão 

eficaz de registos; 

c) análise constante do contexto de negócio e identificação dos requisitos dos registos; 

d) controlo dos registos; 

e) processos para a criação, captura e gestão de registos. 

Aplica-se, pois, à criação, captura e gestão dos registos independentemente de questões de 

estrutura ou formato, para todos os tipos de negócios e ambientes tecnológicos ao longo dos 

tempos. 

2. Referências normativas 

Não existem referências normativas uma vez que esta parte da norma foi concebida como um 

recurso em si, o que significa que não há documentos conexos indispensáveis para a aplicação 

da norma. 

3. Termos e definições 

Uma componente importante da norma, à semelhança do que já acontecia na versão anterior, 

é a parte dedicada aos conceitos utilizados e que devem nortear a gestão de registos. De uma 

maneira muito simples, tópico a tópico são identificados os vários conceitos acompanhados de 

uma breve explicação sobre os mesmos. 

São elencados os seguintes conceitos: 

 acesso: direito, oportunidade, meios de encontrar, utilizar ou recuperar informação; 

 actividade: tarefa importante realizada por uma entidade responsável por processos 

de negócio como parte de uma função; 

 agente: entidade individual, grupo ou organização responsável pela, ou envolvido na 

criação de registos, captura/gestão de registos e processos de negócio; 

 planos de classificação funcionais: ferramenta para ligar registos ao contexto de sua 

criação; 



 

89 

 

O Estado da Arte na Gestão Documental em Portugal 

 classificação: identificação sistemática e/ou organização de processos de negócio e/ou 

registos em categorias de acordo com convenções, métodos e regras processuais 

logicamente estruturados; 

 conversão: processo de mudança de registos de um formato para outro; 

 destruição: processo de eliminação ou exclusão de um registo, além de qualquer 

reconstrução/recuperação possível; 

 eliminação: conjunto de acções associadas à implementação da gestão do ciclo de 

vida, que estão documentadas pela entidade de controlo ou noutros instrumentos 

conexos; (Nota: é importante ter em atenção as diferenças entre a destruição de 

registos – só possível quando ainda não estão activos e a eliminação de registos – 

passagem do estado activo a um estado residual que persiste como resíduo de uma 

evidência); 

 entidade de controlo: instrumento de referência que define as acções de eliminação 

que são autorizadas para registos específicos, como seja o caso do plano de 

classificação ou da tabela de prazos de conservação e destino final; 

 evidência: documentação ou transacção. É prova de uma transacção criada no decurso 

de um processo de negócio e que é inviolável e completa, não se limitando ao sentido 

jurídico do termo; 

 função: grupo de actividades que cumprem as principais responsabilidades para o 

atingir dos objectivos estratégicos de uma qualquer entidade; 

 metadados para registos: informação estruturada ou semiestruturada, que permite a 

criação, gestão e utilização de registos ao longo dos tempos nos mais variados 

domínios; 

 migração: processo de transferência de registos de hardware/software ou suas 

configurações para outro sem alterar o seu formato original; 

 registo(s): informação criada, recebida e mantida como prova e activo por uma 

organização ou pessoa, no cumprimento de obrigações legais ou em transacções no 

âmbito das suas actividades; 

 gestão de registos: domínio da gestão responsável pelo controlo eficiente e 

sistemático da criação, recepção, manutenção, utilização e eliminação de registos, 

incluindo processos para capturar e manter evidências, bem como informações 

relativas às de uma organização sob a forma de registos; 
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 sistemas de gestão documental: sistema de informação que captura, gere e dá acesso 

aos registos ao longo do tempo; 

 esquema: plano lógico que mostra as relações entre os elementos de metadados, 

normalmente através do estabelecimento de regras para a sua utilização e gestão no 

que diz respeito a semântica, a sintaxe e da opcionalidade (nível obrigação) de valores; 

 transacção: menor unidade de um processo de negócio consistindo numa troca entre 

dois ou mais participantes ou sistemas; 

 processo de negócio: uma ou mais sequências de acções necessárias para a produção 

de um resultado em conformidade com as regras de gestão estabelecidas. 

4. Princípios para a gestão de registos 

Nesta norma são também elencados quais os princípios para a gestão de registos a serem 

descritos: 

a) A criação, captura e gestão dos registos como parte integrante de processos de 

negócio, seja qual for o contexto; 

b) Os registos como evidência cabal das actividades relacionadas com uma determinada 

área de actividade/negócios quando possuidores de características de autenticidade, 

confiabilidade, integridade e usabilidade; 

c) Os registos como conteúdo e metadados que descrevem um determinado contexto e a 

estruturação e gestão dos registos; 

d) As decisões tomadas quanto à criação, captura e gestão de registos de acordo com 

uma gestão de riscos no âmbito dos processos associados a um negócio; 

e) Os sistemas de gestão documental implementam o controlo e a execução dos 

processos de criação, captura e gestão de registos, seguindo políticas, 

responsabilidades definidas, avaliação constantes e formação aos utilizadores para 

que se cumpram requisitos que os registos devem cumprir. 
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5. Registos e sistemas de gestão documental 

5.1 Geral 

Os registos são tanto uma evidência dos processos de negócio como activos de informação. 

Qualquer conjunto de informação, independentemente da sua estrutura ou forma, pode ser 

gerido como um registo. O que se apresenta são aquelas que deverão ser as características dos 

registos e dos sistemas que fazem a sua gestão. 

5.2 Registos 

São preconizadas como características dos registos as seguintes: 

 Autenticidade: um registo autêntico é aquele que prova que é o que pretende ser, o 

de ter sido criado ou enviado por um agente que o é suposto tê-lo criado ou enviado 

no momento pretendido; 

 Confiabilidade: um registo confiável é aquele que apresenta de modo exacto todas a 

operações, conteúdos e factos que atestam e que estão na dependência das 

transacções e actividades associadas; 

 Integridade: um registo que tenha integridade é aquele que é completo e inalterado. 

Aqui é importante que ele seja protegido contra alterações não autorizadas e que 

qualquer acrescento ou edição que seja realizado seja facilmente indicado e 

rastreável; 

 Usabilidade: um registo utilizável é aquele que pode ser localizado, recuperado, 

apresentado e interpretado dentro de um período de tempo considerado razoável 

pelas partes interessadas do processo de negócio ou transacção que o produziu, bem 

como as relações que lhe estão associadas. 

Metadados para registos 

Os metadados para os registos têm como objectivo descrever o seguinte: 

a) o contexto em que se realizam os processos de negócio; 

b) as dependências e relações entre registos e sistemas de registos; 

c) as relações com os contextos legal e social; 

d) as relações com os agentes que criam, gerem e utilizam os registos. 

Os metadados de um registo devem ser geridos como um registo, na medida em que devem 

ser protegidos contra a perda ou a supressão não autorizada, e retidos ou destruídos (em 

conformidade com os requisitos identificados na avaliação). O conteúdo de um registo e os 
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metadados que lhes estão associados podem ser geridos em vários locais/sistemas ou num 

único local/sistema, sendo que as relações lógicas ou ligações entre o conteúdo de um registo 

e os metadados associados devem ser criadas e mantidas através de processos automatizados 

ou manuais. 

Esses metadados, por outro lado, devem consistir no registo da seguinte informação: 

a) uma descrição do conteúdo do registo; 

b) a estrutura do registo (por exemplo, a sua forma, formato e as relações entre os 

componentes que o compõem); 

c) o contexto dos processos de negócio em que o registo foi criado, recebido e utilizado; 

d) relações com outros registos e metadados; 

e) identificadores e outras informações necessárias para a recuperação e apresentação 

do registo, como por exemplo o formato ou o armazenamento da informação; 

f) as acções realizadas ao longo dos processos de negócio e eventos que envolvem o 

registo da sua existência (incluindo data e hora das acções, as alterações aos 

metadados e os agentes que realizaram essas acções). 

5.3 Sistemas de registos 

Os sistemas de gestão documental compreendem uma série de elementos que são 

combinados para que sejam identificados os requisitos dos registos fazendo o seu controlo, 

captura, gestão e suporte de todos os conteúdos e metadados associados. Isso tem como 

objectivo: 

a) conformidade com as características de sistemas de gestão documental; 

b) interoperabilidade para apoiar a interacção com outros sistemas e fazer uma 

abordagem flexível para o uso de controlo de registos; 

c) facilitar a utilização e reutilização de registos; 

d) prontidão para a mudança tecnológica ou de áreas de negócios, tais como 

actualizações aos sistemas ou reestruturações administrativas; 

e) prontidão para interrupções na actividade da organização e continuidade dos seus 

processos de negócio em caso de perturbações inesperadas. 

Os sistemas de gestão documental devem ser: 

 Confiáveis: devem ser capazes de funcionar de modo contínuo em conformidade com 

políticas e procedimentos autorizados. Esta característica deve ser documentada 
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através da criação e manutenção de registos dos procedimentos associados e, quando 

aplicável, das rotinas tecnológicas; 

 Seguros: medidas como controlo de acessos, monitorização e destruição autorizada 

devem ser implementadas de modo a que utilizadores não autorizados as executem. 

 Conformes: devem ser geridos em conformidade com todos os requisitos legais, 

sociais e regulamentares do meio em que estão inseridos. Essa conformidade deve ser 

verificada regularmente;  

 Compreensivos: devem ser capazes de gerir todos os registos dentro do âmbito dos 

negócios com os quais estão relacionados e com as tecnologias que a eles estão 

associadas a essa área de actividade; 

 Sistemático: a criação, captura e gestão de registos deve ser sistematizada através do 

desenho e realização de operações de rotina aos sistemas e pela adesão às políticas e 

procedimentos da organização. 
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6. Políticas e responsabilidades 

6.1 Geral 

Para garantir que os sistemas de gestão documental devem ir de encontro aos requisitos para 

a criação, captura e gestão dos registos, os mesmos devem ser suportados por políticas que 

devem especificar as responsabilidades e autorizações para: 

a) Os utilizadores que criam registos; 

b) os envolvidos na gestão dos registos; 

c) outros utilizadores de sistemas de gestão documental. 

Essas políticas devem ser apoiadas em procedimentos que fornecem instruções mais 

específicas para a criação, captura e gestão de registos, assim como medidas de 

acompanhamento e avaliação para determinar se os requisitos estão ou não a ser cumpridos. 

Tudo isto deve suportado por uma política activa de formação dos utilizadores dos sistemas. 

6.2 Políticas 

As políticas devem ser desenvolvidas, documentadas e implementadas de acordo os objectivos 

dos processos de negócio. Uma política definida neste âmbito tem como objectivo dar aos 

utilizadores de sistemas os princípios que devem nortear a criação e gestão de registos 

autênticos, confiáveis e utilizáveis de modo a que possam, pela sua integridade, apoiar e 

permitir o desenvolvimento dos vários processos de negócio pelo tempo que tal seja 

necessário. 

As políticas devem: 

a) incluir uma indicação sobre qual é o seu âmbito de aplicação, normas aplicáveis e 

requisitos de auditoria, bem como os processos de negócio às quais estão associadas; 

b) indicar as acções necessárias no caso de término da actividade da organização, como 

por exemplo o desmantelamento de sistemas, e alocação de recursos para permitir a 

migração de registos ou a sua eliminação; 

c) definir onde é que a legislação e outras normas regulatórias afectam criação, captura 

ou gestão de registos; 

d) ser entendidas ao nível das chefias superiores e aprovadas interna e externamente 

(quando necessário). Nunca essas chefias se devem excluir da responsabilidade pela 

sua aplicação; 
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e) devem ser regularmente revistas de modo a garantir que estão de acordo com as 

necessidades da organização e os seus processos de negócio. Devem também indicar a 

periodicidade e responsabilidade pela sua avaliação. 

6.3 Responsabilidades 

Sendo que as responsabilidades neste âmbito devem ser definidas e aprovadas pela gestão, 

devem ser documentadas. Os indivíduos responsáveis por este sector podem ser identificados 

pela legislação ou através da sua posição na organização (por exemplo, um gestor de topo). 

A definição de responsabilidades inclui os seguintes intervenientes: 

a) Os profissionais efectuam registos em sistemas que são responsáveis, em parte ou na 

sua totalidade, pela gestão de sistemas de registos e pela formação de utilizadores; 

b) os utilizadores responsáveis pela gestão dos registos são responsáveis pelo 

desenvolvimento, implementação e manutenção de esquemas de metadados e outros 

controlos, sempre em ligação com outras partes com responsabilidades atribuídas; 

c) os gestores de topo são responsáveis por garantir o apoio ao desenvolvimento e 

implementação de políticas de gestão dos registos; 

d) os gestores são responsáveis por garantir que os requisitos para registos de processos 

de negócio são cumpridos; 

e) os administradores de sistemas são responsáveis por garantir que os sistemas estão 

em funcionamento contínuo e que a documentação associada está actualizada; 

f) todos os utilizadores de sistemas são responsáveis pela criação e manutenção dos 

registos. 

6.4 Monitorização e avaliação 

Devem ser estabelecidos os critérios para monitorizar e avaliar políticas de registo, sistemas, 

procedimentos e processos. 

A criação, captura e gestão devem ser regularmente monitorizadas e avaliadas com 

envolvimento e apoio de todas as partes envolvidas neste processo, assegurando que: 

a) sistemas e processos de registos são implementados de acordo com as políticas 

autorizadas e os requisitos do negócio; 

b) sistemas de registo e processos operam como definido e projectado; 

c) as mudanças nos requisitos de registo são conhecidas; 

d) existe uma melhoria contínua na gestão de registos. 
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Sistemas e processos fornecidos por prestadores de terceiros também devem ser 

monitorizados e avaliados, utilizando os requisitos contratuais relativos à gestão dos registos 

como critérios de avaliação. 

O desenho de um programa de avaliação deve: 

a) atribuir as responsabilidades na monitorização e avaliação; 

b) determinar o que precisa ser monitorizado e avaliado; 

c) definir quais os métodos para medição, monitorização, análise e avaliação para 

assegurar resultados válidos; 

d) determinar quando a monitorização e a avaliação devem ser realizadas; 

e) determinar quando devem ser analisados e avaliados os resultados da monitorização; 

f) atribuir responsabilidades para a elaboração de acções correctivas apropriadas. 

O acompanhamento e avaliação da criação, captura e gestão de registos podem ser integrados 

em ciclos de monitorização existentes ou realizados separadamente, sendo realizados pela 

organização ou por entidades externas, aplicando-se alterações quando as políticas sejam 

consideradas inadequadas. 

6.5 Formação e competências 

Todas os envolvidos na criação, captura e gestão de registos devem estar preparados para 

executar essas tarefas no dia-a-dia, sendo que as suas competências devem ser regularmente 

avaliadas e implementados os correspondentes programas de formação quando necessário. 

Um programa de formação deve ser contínuo ao longo do tempo e incluir formação sobre os 

requisitos, políticas, práticas, papéis e responsabilidades para a gestão de registos dirigidos a 

não só pessoal operacional, bem como a quaisquer outros indivíduos responsáveis (por 

exemplo, a gestão de topo que para além de ser formada deve incentivar essas práticas) por 

qualquer parte da actividade de negócio envolvidos. 

A par disso também é valorizada a obtenção de competências em áreas conexas à gestão de 

registos. 
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7. Avaliação 

7.1 Geral 

A avaliação constitui o processo de análise das actividades de uma organização com vista a 

determinar quais os registos que devem ser criados e capturados e por quanto tempo devem 

ser mantidos. 

Nota: Esta Norma Internacional (todas as partes) alarga o uso tradicional do termo "Avaliação" 

para incluir a análise do contexto do negócio, as actividades e o risco que permita a tomada de 

decisão sobre quais os registos a criar e capturar, e como garantir a sua gestão adequada ao 

longo do tempo. 

A avaliação combina uma compreensão do contexto de negócio com a identificação dos 

requisitos das evidências que devem ser reconhecidas através dos registos, envolvendo o 

seguinte: 

a) desenvolvendo uma compreensão da natureza do negócio e sua adequação jurídica, 

meios e tecnologia; 

b) aplicação da avaliação de risco para determinar os registos a serem criados e como 

devem ser geridos para estarem conformes com os requisitos aplicáveis. Isto implica a 

avaliação de: 

1. riscos que afectam o negócio em geral, e 

2. riscos que podem ser geridos através da criação, captura e gestão dos registos. 

A avaliação deve ser realizada em cooperação com todas as partes interessadas internas e, se 

necessário, externas. 

A avaliação deve ficar documentada. Isto inclui o arquivo de: 

a) quaisquer fontes consultadas na condução da análise, incluindo fontes documentais e 

entrevistas com as partes interessadas; 

b) os resultados das avaliações de risco; 

c) as decisões decorrentes da avaliação. 

Quando exigido, as decisões de avaliação devem ser confirmadas por um gestor de topo. 

Os resultados da avaliação podem ter como resultado uma variedade de objectivos, incluindo 

a concepção e implementação dos sistemas de gestão documental (ver 5.3), o 

estabelecimento de políticas e procedimentos (ver capítulo 6), a definição de metadados 
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adequados (ver 5.2.3) e/ou o desenvolvimento de entidades de controlo tais como tabelas de 

selecção (ver 8.5.) ou regras de acesso e permissão (ver 8.4). 

A selecção e eliminação devem ser repetidas sempre que sejam alteradas as circunstâncias 

relativas a cada actividade e os factores de risco. 

7.2 Âmbito da avaliação 

O âmbito da avaliação deve ser determinado considerando as razões para a sua realização. 

Estas razões podem incluir o seguinte: 

a) criação de uma nova organização; 

b) abandono ou criação de novas funções ou actividades; 

c) mudança das práticas do negócio ou novas necessidades; 

d) alteração do ambiente regulatório; 

e) introdução de novos sistemas ou actualizações dos existentes; 

f) mudanças na percepção do risco ou das prioridades. 

O âmbito da avaliação também pode ser determinado pela identificação das funções, 

actividades ou procedimentos que sejam motivo para a sua realização. 

7.3 Compreendendo o negócio 

A avaliação requer uma compreensão da organização e das suas actividades, incluindo, mas 

não se limitando ao seguinte: 

a) factores internos e externos que afectam as operações da organização, 

comportamento e direcção estratégica; 

b) os requisitos operacionais, legais e outros; 

c) mobilização de recursos e utilização de tecnologias; 

d) exigências internas e externas das partes interessadas; 

e) riscos a serem geridos; 

f) compreensão dos contextos internos e externos da actividade organizacional; 

g) análise das funções e processos de trabalho realizados, utilizando as técnicas de 

análise funcional e/ou sequencial; 

h) identificação dos agentes externos e internos envolvidos na actividade de negócio. 

Compreender a organização deve incluir a identificação se compreende um número de 

organizações que trabalham de forma colaborativa ou de forma independente em mais de 

uma indústria, sector, jurisdição e/ou região geográfica. 
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7.4 Determinação dos requisitos dos registos 

Os requisitos dos registos correspondem aos requisitos das evidências de cada actividade de 

negócio. 

Os requisitos dos registos são baseados numa análise da actividade e do seu contexto (ver 7.3), 

e decorrem de: 

a) necessidades do negócio; 

b) exigências legais e regulamentares; 

c) expectativas da comunidade ou da sociedade. 

Os requisitos dos registos podem dizer respeito a qualquer forma de registo (ver cap. 9). 

Podem incluir requisitos relativamente aos conteúdos e metadados, ligações com outros 

registos, e / ou forma ou estrutura. 

Os requisitos dos registos tanto podem aplicar-se a todas as funções, áreas de actividade ou 

ambientes legais, como a funções específicas, actividades, processos de trabalho ou 

transacções. 

Os requisitos dos registos dependem do contexto, o que significa que fluxos de trabalho 

semelhantes ou idênticos podem ter diferentes exigências para os registos, dependendo da 

natureza da actividade que representam. 

Os requisitos identificados devem estar associados a determinadas funções, actividades ou 

fluxos de trabalho, adequados ao âmbito da avaliação (ver 7.2). 

7.5 Implementação de requisitos de registos 

Os requisitos dos registos podem ser implementados através de sistemas de gestão 

documental, entidades de controlo, políticas da gestão dos registos e procedimentos, ou uma 

combinação destes. A implementação deve ser apoiada pela atribuição de papéis e 

responsabilidades, formação, acompanhamento do desempenho dos sistemas e conformidade 

com as políticas e procedimentos (ver cap. 6). 

Os métodos de implementação dos requisitos de registos devem ser determinados com 

referência ao modelo de negócio, e tendo particularmente em conta a capacidade 

organizacional em termos de recursos e competências, e a natureza da informação e dos 

sistemas de gestão documental em uso. 
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As decisões sobre a implementação dos requisitos identificados para os registos devem ser 

baseadas numa avaliação de risco tendo em atenção as implicações relacionadas com os 

recursos disponíveis. Os requisitos com riscos mais significativos devem ser abordados com 

maior investimento de recursos e medidas de acompanhamento e de avaliação 

suplementares. 

O acompanhamento e avaliação (ver 6.4) deve confirmar se os requisitos de registos são 

respeitados e, caso contrário, indicar a acção correctiva apropriada(s) para garantir que eles 

são cumpridos no futuro. 

Os requisitos dos registos e as decisões sobre o seu cumprimento devem ficar documentados. 

As decisões que não estejam conformes com os requisitos identificados devem ser autorizadas 

por um gestor de topo da organização. 

Os requisitos dos registos devem ser revistos regularmente, como parte do processo 

recorrente de avaliação. 
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8 Entidades de controlo 

8.1 Geral 

Devem ser desenvolvidas entidades de controlo para ajudar no cumprimento dos requisitos de 

registos (ver 7.5). As entidades de controlo incluem o seguinte: 

a) esquemas de metadados dos registos; 

b) planos de classificação funcionais; 

c) regras de acesso e permissões; 

d) tabelas de selecção. 

As entidades de controlo podem ser concebidas e implementadas segundo uma variedade de 

formas, dependendo da tecnologia e ambiente do negócio. A sua concepção e execução 

devem ter em conta a natureza do sistema de gestão documental com os quais eles precisam 

interagir. 

Os resultados da avaliação devem ser utilizados no desenvolvimento e revisão das entidades 

de controlo (ver cap. 7). 

Os processos para criar, capturar e gerir os registos (ver cap. 9) dependem de entidades de 

controlo actualizados. Portanto, entidades de controlo devem ser revistas regularmente. 

As versões de entidades de controlo que tenham sido revogadas devem ser mantidas e 

consideradas como registos de acordo com os requisitos identificados a partir de avaliação (ver 

cap. 7). 

8.2 Esquemas de metadados para registos 

Devem ser desenvolvidos esquemas de metadados para definir os metadados usados para 

identificar, descrever e gerir os registos. Para que os registos possuam características das 

entidades de controlo (ver 5.2), os metadados associados devem basear-se num esquema de 

metadados de entidade de controlo. 

Os esquemas de metadados podem estar relacionados com diferentes entidades. As entidades 

chave para a gestão dos registos são as seguintes: 

a) Registos: incluindo todos os níveis de agregação; 

b) Agentes: incluindo pessoas, unidades de negócios, tecnologias ou sistemas de 

gestão documental; 

c) Negócios (ou função): funções, actividades e operações ou processos de trabalho; 
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d) Mandatos: diplomas legais e outros requisitos que regem a condução dos negócios 

e a criação ou gestão dos registos; 

e) Ligações: entre entidades e níveis de agregação. 

A implementação de esquemas de metadados para os registos pode envolver metadados 

específicos para todas estas entidades, ou apenas um, como "Registos". O grau de 

complexidade na implementação deve reflectir os requisitos identificados dos registos e o 

contexto do negócio, incluindo os riscos (ver cap. 7). 

Os esquemas de metadados para os registos devem apoiar a criação de ponto de captura de 

metadados de processos de metadados (ver 5.2). 

Os metadados específicos do negócio devem ser identificados quando forem identificados os 

requisitos dos registos (ver 7.4). 

Os metadados devem ser definidos para: 

a) permitir a identificação e recuperação dos registos; 

b) associar os registos com a mudança de regras de negócio, políticas e responsabilidades; 

c) registos associados com os agentes e as suas autorizações e direitos no que diz respeito 

aos registos; 

d) registos associados com actividades de negócio; 

e) e processos de rastreamento dos registos, tais como alteração de regras de acesso ou 

migração de registos para novos sistemas. 

Seis amplas classes de metadados podem ser utilizadas na gestão de registos. Podem ser 

aplicados a todas as entidades (ver acima), ou a menos, dependendo da complexidade da 

implementação. As seis classes são: 

a) Identidade: informação para identificar a entidade; 

b) Descrição: informação para determinar a natureza da entidade; 

c) Uso: informação que facilita o uso imediato e de longo prazo da entidade; 

d) Histórico de eventos: informação utilizada para gerir a entidade, tais como informação 

de eliminação; 

e) História do evento: informação sobre eventos passados, tanto a entidade e os seus 

metadados; 

f) Relação: informação que descreve a relação entre a entidade e outras entidades. 
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Os esquemas de metadados para os registos devem ser expressos em formatos que permitem 

a interoperabilidade entre sistemas, partilha de informações e migração (ver 9.8) e processos 

de transferência (ver 9.9). 

Os esquemas de metadados para os registos devem ser utilizados na concepção e 

implementação de registo de sistemas (ver 5.3) e processos para criar, capturar e gerir registos 

(ver cap. 9). 

Os esquemas de metadados para registos devem fazer referência a outras entidades de 

controlo válidas, como a informação de eliminação capturada a partir de uma entidade de 

controlo corrente e autorizada (ver 8.5), acesso e regras de permissão (ver 8.4), ou planos de 

classificação funcionais (ver 8.3). 

Em alguns quadros legais, os esquemas de metadados pré-existentes para a uma determinada 

jurisdição devem ser respeitados ou adaptados. 

8.3 Planos de classificação funcionais 

Os planos de classificação funcionais são ferramentas para ligar os registos ao contexto de sua 

criação. Ao ligar os requisitos dos registos (ver 7.4) a um plano de classificação, torna-se 

possível implementar os procedimentos necessários a uma adequada gestão dos registos. 

O acto de ligar um registo ao seu contexto de negócio constitui o processo de classificação, 

(ver 9.4), que suporta o seguinte: 

a) a aplicação das regras de acesso e permissões (ver 9.5); 

b) a execução de regras de eliminação adequadas (ver 9.9); 

c) a migração dos registos de uma função de negócio específica ou actividade para um 

novo ambiente, como resultado de uma reestruturação organizacional (ver 9.8). 

O desenvolvimento de planos de classificação funcionais que são aplicáveis aos registos deve 

ser baseado numa análise de funções, actividades e fluxos de trabalho (ver 7.3). 

Tendo em vista manter a coerência face a mudanças organizacionais, os planos de classificação 

funcionais devem ser baseados em funções e actividades, em vez de estruturas 

organizacionais. 

Os planos de classificação funcionais podem ser hierárquicos ou relacionais, e consistir em 

vários níveis de relacionamento, dependendo do que melhor representa o negócio. A natureza 
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e o grau de controlo da classificação devem ser baseados numa compreensão dos requisitos de 

registos (ver 7.4) e natureza dos sistemas de gestão documental em uso (ver 5.3). 

Os planos de classificação funcionais podem ser apoiados em vocabulários controlados, tais 

como thesauri, utilizados na indexação dos registos para ajudar à pesquisa. 

8.4 Regras de acesso e permissões 

Devem ser desenvolvidos conjuntos de regras que identificam os perfis de acesso e as 

permissões e restrições aplicáveis aos registos. 

As categorias de regras de acesso e permissões que são aplicáveis aos registos devem basear-

se nos resultados de avaliação, em particular a identificação dos agentes (ver 7.3) e a 

determinação dos requisitos dos registos (ver 7.4). 

As regras de acesso e permissões estão associadas com as seguintes entidades: 

a) agentes; 

b) actividades de negócio; 

c) registos. 

Os níveis de acesso ou permissões podem ser atribuídos a cada uma destas entidades, mas 

terão de ser aplicados, pelo menos, a entidades e ao registo. 

Os sistemas de gestão documental devem ser previstos de forma a garantir a alteração das 

regras de acesso e permissões, e permitir uma actualização da ligação entre esta informação e 

os registos, tanto individualmente como em conjunto. 

Os direitos e permissões podem mudar ao longo do tempo, decorrente das alterações 

ocorridas no ambiente legal e regulamentar, actividades de negócios e expectativas da 

sociedade. Portanto, as regras de acesso e permissões devem ser monitoradas e actualizadas 

de forma periódica, e as restrições devem ser simplificadas ou removidas se for o caso. 

8.5 Tabelas de selecção 

As tabelas de selecção devem ser desenvolvidas para regulamentar a eliminação dos registos. 

A responsabilidade para o estabelecimento das regras de eliminação deve constar de diploma 

legal, regulamento ou política. 

A elaboração das tabelas de selecção deve basear-se nos resultados da avaliação (ver cap. 7), 

realizada com o propósito de estabelecer regras para retenção e eliminação dos registos. Estas 
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regras devem ser aplicadas através da concepção de sistemas de gestão documental (ver 5.3) e 

durante a operação de processamento dos registos (ver cap. 9). 

As tabelas de selecção devem identificar grupos ou classes de registos que partilham períodos 

de retenção e acções de eliminação comuns. As classes devem estar ligadas ao contexto de 

negócio e consistir no seguinte 

a) identificador(es) para a classe; 

b) descrição da classe (por exemplo, a descrição de uma função ou actividade); 

c) acção de eliminação (por exemplo, destruição, migração ou transferência); 

d) o período de retenção; 

e) eventos de acção (a partir do qual é calculado o período de retenção). 

As classes de eliminação podem ser derivadas a partir de uma análise funcional ou sequencial 

(ver 7.3). Neste caso, a tabela de selecção deve incluir informações que descrevam as funções 

relevantes, actividades e / ou fluxos de trabalho. 

As tabelas de selecção também podem conter instruções sobre quando os registos devem ser 

transferidos de um ambiente de armazenamento para outro, ou de prosseguir a conservação 

dos registos pela organização que é responsável. 

As tabelas de selecção devem ser autorizadas, datadas, implementadas e regularmente 

revistas para ter em conta as exigências de naturais alterações. Em algumas jurisdições, isto 

pode envolver uma autorização de uma autoridade externa ou regulador. 

A implementação das tabelas de selecção deve ser monitorada e documentada (ver 9.9), e ser 

revista com regularidade tendo em consideração quaisquer novas exigências que alterem os 

requisitos dos registos relativos a uma actividade documentada, identificada através da 

avaliação (ver cap. 7) que tenha sido efectuada. 
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9 Processos de criação, captura e gestão de registos 

9.1 Geral 

Os processos para a criação, captura e gestão de registos devem ser integrados nos 

procedimentos e sistemas aplicáveis, incluindo sistemas de gestão documental, e envolver o 

uso de entidades de controlo, quando apropriado (ver cap. 8). Devem ser suportados por 

políticas, designação de responsabilidades, procedimentos e formação (ver cap. 6). Estes 

processos incluem: 

a) criação de registos; 

b) captura de registos; 

c) classificação e indexação; 

d) controlo de acesso; 

e) armazenamento dos registos; 

f) utilização e reutilização; 

g) migração ou conversão; 

h) eliminação. 

As decisões sobre a concepção e implementação de registos devem reflectir uma 

compreensão de registos existentes, processos e dos sistemas de gestão documental em uso. 

Quando os processos são realizados por prestadores externos, os acordos do nível de serviço 

ou contratos devem especificar os requisitos para os processos, e incorporar medidas de 

supervisão e avaliação relevantes (ver 6.4). Os serviços devem incluir rotinas de verificação 

relativamente aos requisitos contratuais. 

9.2 Criação de registos 

Os registos são criados ou recebidos e capturados devido à execução de uma actividade de 

negócio. O negócio, quadro legal e outros requisitos dos registos são identificados através da 

avaliação (ver cap. 7). Estes requisitos são usados para especificar a criação de registos quando 

os fluxos de trabalho são concebidos ou redesenhados. 

A criação de registos deve implicar a criação de conteúdos e metadados que documentam as 

circunstâncias da sua criação. 
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9.3 Captura de registos 

Quando a avaliação indica que é necessário manter e gerir certos registos ao longo do tempo 

para atender a requisitos identificados, isso deve ser feito através da sua captura por um 

sistema de gestão que envolve, no mínimo, o seguinte: 

a) atribuição de uma identificação única (seja gerado automaticamente e legível ou 

apenas legível); 

b) captura ou criação de metadados acerca do registo no momento da captura; 

c) criação de relações entre o registo e outro registo, agentes ou negócios. 

Os metadados gerados, adicionados ou adquiridos num evento de captura de um registo 

devem estar de acordo com o esquema de metadados autorizado e estar ligados de forma 

persistente com os registos. 

No ponto de captura, os metadados que documentam o contexto de um registo devem ser 

fixados e mantidos como evidência da transacção. Os identificadores únicos devem ser 

persistentes ao longo do tempo. 

Um registo pode ser capturado muitas vezes em diferentes sistemas de gestão documental, ao 

longo do tempo, por exemplo no caso da fusão de entidades empresariais. Cada evento deve 

ser registado como metadado de um processo. Uma vez que um registo tenha sido capturado 

num sistema de gestão documental, os metadados acerca dos eventos onde ocorreu ou que 

usou o registo, devem ser acumulados de forma contínua. 

9.4 Classificação e indexação 

A classificação liga os registos ao contexto de negócio, associando-o com as categorias de um 

plano de classificação funcional (ver 8.3.). 

A classificação inclui o seguinte: 

a) ligação do registo ao processo de negócio que está a ser documentado, a um nível 

adequado (por exemplo, para uma função, actividade ou fluxo de trabalho); 

b) indicação das ligações entre registos e agregações individuais, para fornecer uma 

informação contínua sobre a actividade. 

A classificação de registos pode ser aplicada individualmente, ou em qualquer nível de 

agregação. 
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Um registo pode ser classificado mais de uma vez, em diferentes fases da sua existência. Nos 

casos de reclassificação, os metadados da classificação que foi substituída devem ser 

mantidos. 

Os índices de metadados podem ser usados para tornar os registos mais facilmente 

recuperáveis para os agentes que estão autorizados a acedê-los. Os pontos de indexação, 

como assuntos, localização ou nomes pessoais podem ser ligados aos registos no momento de 

captura, e podem ser adicionados, quando necessário, em qualquer momento da sua 

existência. 

9.5 Controlo de acesso 

O acesso aos registos deve ser realizado através de procedimentos autorizados. 

Os sistemas de gestão documental devem ser concebidos de forma a garantir os acessos aos 

registos e as restrições para agentes, individualmente ou em conjunto. Os mecanismos que 

sejam implementados (quer para técnicos ou não técnicos) devem sempre incluir autorizações 

actualizadas e regras de permissão (ver 8.4). As regras de acesso podem exigir a utilização de 

ferramentas para a entrega de registos, de metadados dos registos ou de registos editados, 

para utilizadores autorizados. 

A aplicação das regras de acesso deve ser gravada como parte dos metadados dos registos ao 

nível adequado (que vão desde o registo individual a todos os níveis de agregação). Alterações 

a estas regras, incluindo a autoridade e a data da alteração, devem também ser registadas 

como metadados do processo. 

Instâncias de acesso a registos podem precisar de ser gravados, dependendo das exigências 

identificadas do registo e o risco associado para a actividade em apreciação.  

9.6 Armazenamento de registos 

Os registos, independentemente do formato ou suporte, devem ser armazenados de tal forma 

que os proteja do acesso não autorizado, modificação, perda ou destruição, incluindo roubo e 

desastre. Isto significa que as medidas devem ser postas em prática para garantir o seguinte: 

a) ambiente e suportes de armazenamento apropriado(s); 

b) uso de materiais de protecção e procedimentos especiais de manipulação sempre que 

necessário; 

c) rotinas de protecção e monitorização da segurança física e da segurança da 

informação; 
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d) desenvolvimento e teste de planos autorizados de desastre e recuperação e formação 

do pessoal relevante para estas acções. 

Os metadados dos registos devem incluir informações de armazenamento. Isto pode ser 

obtido dos sistemas de gestão documental da organização ou dos sistemas de fornecedores 

externos. Esta informação deve ser adequada para localizar e monitorizar a segurança dos 

registos. 

O armazenamento de registos, incluindo o ambiente e suportes, materiais de protecção, 

procedimentos de manuseio e sistemas de armazenamento devem ser monitorizados de modo 

periódico e avaliados, a fim de identificar quaisquer riscos para a acessibilidade ou a 

integridade dos registos. 

9.7 Uso e reutilização 

Os registos devem ser utilizáveis durante todo o tempo que são custodiados. Os sistemas de 

gestão documental devem ser concebidos para uma fácil utilização dos registos (ver.5.3). 

Medidas para garantir um acesso continuado e a usabilidade podem incluir: 

a) aplicação e manutenção de metadados apropriados sobre dependências técnicas de 

um registo; 

b) criação de cópias adicionais de registo ou conversão em formatos alternativos; 

c) migração de registos; 

d) preparação de um plano para garantir o acesso continuado e a utilização dos registos 

em caso de um desastre afectando sistemas de gestão documental ou locais de 

armazenamento; 

e) estabelecimento de rotinas de vigilância das condições de armazenamento. 

Os metadados sobre os processos executados para melhorar a usabilidade dos registos, tais 

como a conversão (ver 9.8), devem ser registados nos metadados do processo. 

As decisões tomadas sobre os formatos dos registos no momento da criação, migração ou 

conversão devem ter em conta os benefícios originados da usabilidade do registo. 

A reutilização do conteúdo de um registo como parte de uma transacção (seja para outro 

trabalho interno ou externo) dá origem a um novo registo e um novo contexto, com 

metadados independentes sobre o seu ponto de captura e processo de gestão. 
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9.8 Migração e conversão de registos  

O processo de migração e conversão entre os sistemas aplicacionais ou de gestão documental, 

incluindo a desactivação do sistema (s), ou a passagem de formato analógico para formato 

digital (digitalização), deve ser planeado, documentado e comunicado às partes interessadas 

internas e externas. 

A disponibilização dos registos fontes na sequência de um processo de migração ou conversão 

deve ser autorizada. 

Durante a migração ou a conversão, todo o conteúdo dos registos e os respectivos metadados 

associados do sistema ou formato de origem devem ser mantidos até que o processo esteja 

terminado e a integridade e fiabilidade do sistema ou formato de destino tenha sido 

controlado e protegido. 

Os processos de migração ou conversão podem ter de ser auditados, validados ou certificados 

por uma entidade oficial externa. 

9.9 Eliminação 

Os procedimentos de eliminação devem ser efectuados em conformidade com os 

regulamentos emitidos pelas autoridades responsáveis pela eliminação (ver 8.5). Os sistemas 

de gestão documental devem ser concebidos para suportarem a execução de acções de 

eliminação (ver 5.3). 

Os registos e metadados devem ser conservados durante os períodos especificados pelas 

autoridades reguladoras da eliminação. 

As acções de eliminação especificadas pelas autoridades competentes devem ser 

implementadas e podem incluir: 

a) destruição de registos e metadados; 

b) transferência do controle dos registos e metadados para a organização que assumiu a 

responsabilidade da actividade de negócio através de reestruturação, venda, 

privatização ou qualquer outra alteração; 

c) transferência de controle de registos e metadados para um arquivo institucional ou 

externo para conservação permanente. 

As acções de eliminação devem ser revistas antes da implementação para garantir que os 

requisitos dos registos (ver 7.4) não foram alterados. 
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Alguns metadados deverão ser mantidos para além do período mínimo de conservação do 

registo a que estão associados. Os procedimentos de eliminação devem respeitar os seguintes 

requisitos: 

a) a eliminação deve sempre ser autorizada; 

b) os registos relativos a litígios pendentes ou actuais, acções judiciais, ou investigação 

não devem ser eliminados, enquanto a acção estiver a decorrer ou se preveja que 

venha a acontecer; 

c) a eliminação de registos deve ser levada a cabo de tal maneira que assegure a completa 

destruição em conformidade com todas as restrições de segurança ou acesso ao 

registo; 

d) a destruição, como qualquer acção de eliminação, deve ficar documentada. 
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Inquérito sobre gestão documental 

O grupo de trabalho de Informação Documental da APDSI pretende realizar um levantamento 

sobre a gestão do ciclo de vida das evidências/documentos recebidos e produzidos pelas 

organizações, conhecido genericamente por Gestão Documental. Este inquérito constitui um 

primeiro contacto para recolher a sua opinião. 

Consideram-se abrangidas pela gestão documental todas as fases de processamento activo 

dos documentos, incluindo o seu arquivo intermédio, sobre os quais existem prazos de 

conservação obrigatórios 

Caracterização da situação 

1. Indique, por ordem de importância, as principais preocupações com a gestão documental 
na sua organização: 

 
Importância 

Melhorar a consistência das políticas de gestão  

Melhorar a conformidade com regulamentação  

Reduzir o espaço de armazenamento de documentos  

Melhorar a gestão colaborativa e acesso à informação  

Aumentar a eficácia e eficiência através da simplificação de processos  

Facilitar a transparência no acesso e procura da informação  

2. Assinale o nível de facilidade de pesquisa e recuperação da informação documental 
percebido pelos colaboradores da sua organização: 

MUITO BOA – rápida e acessível através de sistema de gestão documental 
integrado com outros sistemas da organização 

 

BOA – rápida através de sistema de gestão documental ou outras tecnologias  

SUFICIENTE – rápida através de instrumentos de procura avulsos mas que 
agilizam a pesquisa 

 

FRACA – demorada mas com sucesso   

MUITO FRACA – demorada e por vezes sem sucesso  
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3. Quais as funcionalidades desejáveis num sistema de gestão da documentação? 

Digitalização dos documentos recebidos  

Registo da correspondência e seguimento da circulação  

Emissão e expedição de documentos  

Gestão de processos de negócio integrada com a gestão documental  

Gestão electrónica de documentos  

Gestão do plano de classificação e prazos de eliminação  

Gestão de tempos de vida dos documentos e das políticas de retenção  

Preservação do repositório digital  

Gestão de utilizadores e de perfis de confidencialidade  

Facilidade de exportação / importação para outros sistemas  

Conformidade com modelo de requisitos europeus MoReq2010  

4. Mantém os documentos em arquivo por razões de (assinalar com X): 

Imposições legais e de natureza fiscal  

Estratégia de negócio  

Relações com clientes  

Interesse histórico  

Ainda ter disponibilidade de espaço  

5. Como está organizado o arquivo em suporte papel (assinalar com X)? 

Um único arquivo central;  

Arquivos independentes em múltiplos departamentos;  

Arquivos departamentais coordenados por um arquivo central;  

Arquivo depositado numa empresa externa.  
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6. Qual o volume de documentos processados na organização (assinalar com X)? 

Menos de 5.000  

Entre 5.000 e 10.000  

Entre 10.000 e 25.000  

Entre 25.000 e 50.000  

Entre 50.000 e 100.000  

Superior a 100.000  

7. Dos documentos processados, qual a proporção percentual em formato papel e formato 
electrónico? 

Papel 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Electrónico 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

8. A responsabilidade pela documentação administrativa está a cargo de (assinalar com X): 

Um técnico administrativo/secretária  

Um departamento da área administrativa  

Um departamento especializado autónomo  

Os vários departamentos da organização  

9. A organização da gestão documental é realizada por (assinalar com X): 

Arquivistas  

Técnicos administrativos  

Técnicos informáticos  

Técnicos indiferenciados  

Serviços externos  

10.A organização dispõe de um sistema de gestão documental?    ⬜ Sim   ⬜ Não 

Em caso afirmativo, qual o programa utilizado e o fornecedor?  
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Avaliação do sistema de gestão documental existente 

11.Quais as principais áreas de negócio tratadas digitalmente que estão integradas com o 
sistema de gestão documental (assinalar com X)? 

Negócio principal da organização  

Atendimento a clientes  

Reclamações  

Compras  

Contabilidade e finanças  

Recursos humanos  

Outro (especifique):  

12. Que funcionalidades estão disponíveis nos sistemas de gestão da documentação 
(assinalar com X) ? 

Digitalização dos documentos recebidos  

Registo da correspondência e seguimento da circulação  

Emissão e expedição de documentos  

Gestão de processos de negócio integrada com a gestão documental  

Gestão electrónica de documentos  

Gestão do plano de classificação e prazos de eliminação  

Gestão de tempos de vida dos documentos e das políticas de retenção  

Preservação do repositório digital  

Gestão de utilizadores e de perfis de confidencialidade  

Facilidade de exportação / importação para outros sistemas  

Conformidade com modelo de requisitos europeus MoReq2010  
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Identificação da organização 

Denominação: ________________________________________________________________ 

Área de actividade (assinalar com X): 

Administração Pública  

Agricultura, Pescas e Mar  

Banca e Seguros  

Comércio e Serviços  

Distribuição  

Indústria  

Saúde  

Telecomunicações  

Transportes  

Utilities (Energia, Água)  

Nº de trabalhadores da organização (assinalar com X): 

Menos de 10  

Entre 11 e 50  

Entre 51 e 100  

Entre 101 e 250  

Entre 251 e 500  

Mais de 500  

Qual a percentagem de colaboradores com intervenção activa na gestão de documentos? 

                % 
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Localização (segundo NUTS II) (assinalar com X): 

Norte  

Centro  

Algarve  

Área Metropolitana de Lisboa  

Alentejo  

Região Autónoma dos Açores  

Região Autónoma da Madeira  

Identificação de quem preencheu este inquérito (facultativo): 

_________________________________________________________________________ 

Função: 

Direcção de topo  

Informático  

Arquivista/Documentalista  

Responsável pela qualidade  

Outro, qual:  

A organização estaria sensível e disponível para indicar um interlocutor para uma entrevista 

sobre este tema?         ⬜ Sim   ⬜ Não 

Se respondeu afirmativamente, indique o contacto para marcação de entrevista 

_________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos a sua colaboração no preenchimento deste inquérito. Os dados recolhidos 

são confidenciais e tratados em conjunto sem qualquer referência individual. 

Obrigado pelo tempo dispensado. 
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